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Χαιρετισμοί 

 

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και 

Σαμοθράκης, κ. Άνθιμος 

 

Κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ Γραμματέα, κυρία Βουλευτή μας, τοπικοί άρχοντες και 

εκπρόσωποι της περιοχής μας, αγαπητοί φίλοι και ιδιαίτερα θα απευθυνθώ στους 

προσκεκλημένους και ανταποκριθέντες στην πρόσκληση του δήμου, επιστήμονες 

ειδικούς που είστε σήμερα εδώ και σας καλωσορίζουμε, για ένα θέμα που δεν ξέρω 

πόσο είναι συνηθισμένο, να σχεδιάζει κάποιος το αύριο. Εμείς λέμε στην Εκκλησία, το 

αύριο είναι του Θεού, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν είναι συμβιβασμένος να τελειώνει 

ποτέ για αυτό σχεδιάζει και το αύριο και το μεθαύριο. Και αλίμονο στον άνθρωπο που 

δε σχεδιάζει. Μπορεί να λέμε στην Εκκλησία «τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν 

σήμερον» αλλά πάντοτε έχουμε τη ματιά μας και στο αύριο, ένα αύριο που για τον τόπο 

μας είναι τόσο σίγουρο και τόσο αμφίβολο. 

Να πω όχι σε εμάς που είμαστε εδώ και γνωρίζουμε τα πράγματα αλλά να πω σε όσους 

ήρθατε από μακριά προσκεκλημένοι ότι όταν ήταν ακόμη τα σύνορα κλειστά, πάντοτε 

εμείς εδώ στη Θράκη λέγαμε ότι είμαστε μακριά από το κέντρο, την Αθήνα. Λέγαμε 

ότι ήμασταν παραμελημένοι, λίγο γκρινιάζαμε. Κάποτε αυτά τελείωσαν και ευτυχώς 

τελείωσαν. Και γνωρίσαμε πολλά προνομιακά πακέτα και δεδομένα, και νόμους και 

αναθεωρήσεις πολλών πραγμάτων επ’ ωφελία του τόπου μας. Τώρα λοιπόν, που ο 

τόπος άνοιξε, αισθανθήκαμε ξαφνικά στο κέντρο ενός κόσμου που είναι επάνω μας, 

γύρω μας και ανατολικά μας. Ενός κόσμου που μας είναι οικείος πνευματικά και 

θέλουμε επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε επικοινωνία με όλους τους λαούς 

της Βαλκανικής, όλους ανεξαιρέτως χωρίς καμία εξαίρεση. Όπως θέλουμε επικοινωνία 

και με τον ανατολικό λαό μας, ο οποίος είναι γείτονάς μας, τηρουμένως βεβαίως των 

αναλογιών και των ευθυνών, όπως τις καθορίζει η Πολιτεία μας. Μέσα σε αυτόν τον 

κόσμο λοιπόν, που άνοιξε γύρω μας, είναι η Αλεξανδρούπολη που μας ξαφνιάζει όσο 

κι αν μας αρέσει να είμαστε στο προσκήνιο πολλών πολιτικών λόγων. Μας αρέσει και 

να συζητούν για εμάς ή να έρχονται σε εμάς πολλοί, προσπαθώντας να ψυχανεμιστούν 

ποια είναι η δυναμική του τόπου. Ο τόπος έχει δυναμική κι αν τον δούμε στον χάρτη, 

αρχίζει ο δήμος της πόλεως μας ανατολικά από το Δέλτα του Έβρου, αμέσως δίπλα 

είναι οι θερμές πηγές της Τραϊανουπόλεως, και συνεχίζουμε με μια πόλη που είναι 
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απλωμένη έως τη θάλασσα και φτάνουμε μέχρι τη δυτική πλευρά που είναι η 

Μαρώνεια. Ένας τέτοιος ολόκληρος τόπος πάνω στη θάλασσα και το νησί απέναντι 

σαν μια πλατφόρμα που μας περιμένει να πηγαινοερχόμαστε άνετα, χωρίς δυσκολία, 

και με το τρένο και με το αεροπλάνο να επικοινωνούμε με ολόκληρο τον κόσμο. Το 

χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, το θέλουμε.  

Η δυναμική του δημάρχου μας, τον έχουμε ακούσει όσοι είμαστε εδώ, τον έχουμε 

ακούσει πολλές φορές να σχεδιάζει, να θέλει να σχεδιάσει για τα επόμενα 50 χρόνια. 

50 χρόνια είναι πολλά; Καμιά φορά είναι και λίγα. Τα ευλογημένα έρχονται γρήγορα 

και φεύγουν και γρήγορα, οπότε πρέπει να τα σχεδιάζουμε ωραία. Αλίμονο σε αυτόν 

που δεν τα σχεδιάζει γιατί οι αυριανοί που θα έρθουν  σε αυτόν τον τόπο μετά από εμάς 

θα πατούν σε κάτι έωλο κάτω από τα πόδια τους και όχι σε κάτι σταθερό. Να βρουν 

κάτι σταθερό, έτσι όπως η επιστημονική σας ενάργεια θα το καταθέσει απόψε εδώ και 

αύριο με τις εισηγήσεις. Θα προσπαθήσει να βρει το εφικτό. Να παντρευτεί το όραμα 

με το εφικτό κάθε φορά για να το χαρεί ο κόσμος μας. 

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, εύχομαι να σας εμπνέει ο Θεός, να σας φωτίζει σε όλες 

αυτές τις σκέψεις σας, ίσως τις πιο απίθανες αλλά και τις πιο ωραίες. Τίποτα όμορφο 

δε θα συνέβαινε μες στη ζωή μας αν κάποιοι πριν από εμάς δεν το οραματιζόντουσαν, 

ακόμη και στα πιο ευφάνταστα όνειρά τους. Αλίμονο σε αυτόν που δεν ονειρεύεται και 

σε αυτόν που δεν προγραμματίζει το αύριο, ένα αύριο στο οποίο ο Ελληνισμός θα είναι 

το κέντρο και ακτινοβολεί όλος ο κόσμος γύρω μας θα είναι έτοιμος να αποδεχτεί αυτή 

την ακτινοβολία, έτσι όπως τη θέλουμε, έτσι όπως την ξέρουμε και έτσι όπως 

στοχεύουμε σε αυτήν. 

Συγχαρητήρια κ. Δήμαρχε για όλη αυτήν την πρωτοβουλία. Μακάρι να φύγετε εσείς, 

οι συνεργάτες σας και όλοι όσοι θα ακούσουμε τις ομιλίες, πιο πλούσιοι, πιο 

προβληματισμένοι και να καθίσουμε στη συνέχεια να δημιουργήσουμε το καλύτερο 

για την πόλη μας. Καμιά φορά το λέω αλλά μου λένε ότι είμαι υπερήφανος. Λέω ότι η 

πόλη μας είναι πάρα πολύ ωραία, καλύτερη δε γίνεται αλλά επιμένει ο δήμαρχος ότι 

γίνεται και καλύτερη Αφού γίνεται λοιπόν, θα το δούμε και θα το χαρούμε και σας 

ευχαριστούμε για όλη σας την προσπάθεια. 

Καλώς ήρθατε! 
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Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Σεβασμιότατε, κ. Δήμαρχε, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι του 

Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου, της Α΄θμιας και Β΄θμιας Αυτοδιοίκησης, 

κα συνάδελφε στη Βουλή, αγαπητές φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι των παραγωγικών 

τάξεων αλλά και των κοινωνικών ομάδων της περιοχής, ήταν μια ευτυχής συγκυρία 

που με έφερε σήμερα εδώ και δεν μπορούσα να αρνηθώ το δέλεαρ κ. δήμαρχε και την 

πρόσκλησή σας βέβαια.  

Πρώτα από όλα οφείλω να σας πω ότι μια συζήτηση για την ανάπτυξη, αναρωτήθηκε 

ο Δέσποτας νωρίτερα τι μπορεί να σημαίνει, για εμένα ήταν τα 20 χρόνια της ζωής μου, 

ως διευθυντής αναπτυξιακής εταιρίας. Όμως σήμερα είμαι εδώ για ένα πολύ σημαντικό 

γεγονός, υπογράφηκε μια πολύ μεγάλη σύμβαση για το εργοστάσιο απορριμμάτων της 

Αλεξανδρούπολης. Είναι το πρώτο έργο, το οποίο κατορθώνει και έρχεται πρώτο και 

χρονικά μετά τον κρατικό σχεδιασμό και την εισαγωγή των νέων ευρωπαϊκών 

κριτηρίων, στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ελπίζουμε ότι θα είναι κόσμημα για τη 

χώρα. Είναι έτσι κι αλλιώς προτέρημα για την Αλεξανδρούπολη και για την Αν. 

Μακεδονία και Θράκη, με την οποία δουλέψαμε για αυτό μαζί τα δύο τελευταία χρόνια 

με συνέπεια και νομίζω για αυτό μοιραστήκαμε σήμερα τη χαρά να υπογράψουμε τη 

σύμβαση και να εγκαταστήσουμε τον ανάδοχο.  

Όμως, μιλώντας κάποιος για ανάπτυξη δεν πρέπει να μείνει μόνο στα στερεά 

απόβλητα. Θα μου επιτρέψετε και δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να πω δυο 

σκέψεις. Το αναπτυξιακό σχέδιο είναι σαφέστατο ότι απαιτεί όραμα, χρειάζεται 

πλαίσιο και εργαλεία. Κατά την άποψή μου, χρειάζεται και την ουσία της Δημοκρατίας, 

που είναι η λειτουργία της κοινωνίας και του ανθρώπου μέσα σε αυτήν.  

Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος, ο Δέσποτας μας παρουσίασε νωρίτερα πώς από γωνία 

και λησμονιά πήγε ξαφνικά στο κέντρο της συζήτησης. Το μειονέκτημα έγινε 

προτέρημα. Αυτό οφείλεται βέβαια και στην τεχνολογία αλλά και στην πρόοδο των 

δικτύων, των υποδομών και στην εισαγωγή νέων παραμέτρων στη διαδικασία της 

ανάπτυξης, όπως είναι η ενέργεια που δεν ήταν στον πρώτο άξονα αρκετά χρόνια.  

Όμως, για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το όραμα και το πλαίσιο της ανάπτυξης, 

νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το τι είναι η Ελλάδα σήμερα στον 

τόπο αυτόν, στην Αν. Μεσόγειο, στα Βαλκάνια. Υπάρχει ένας νέος ρόλος της χώρας 
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μας. Τον κατορθώσαμε όλοι μαζί γιατί βγήκαμε και από δυσμενείς συνθήκες π.χ. 

μνημόνια. Είχαμε μια ρετσινιά για χρόνια. Το καταφέραμε με τη δουλειά όλων. Όμως 

αυτό μας έχει δημιουργήσει ταυτόχρονα και έναν διαφορετικό ρόλο στην ευρωζώνη. 

Ακουγόμαστε περισσότερο. Έχουμε περισσότερη πολιτική και διπλωματική ισχύ. Είχα 

μια πρόσφατη εμπειρία σε μια μεγάλη αποστολή που είχαμε όλες οι χώρες της ΝΑ 

Ευρώπης στο Βελιγράδι, όπου ήμασταν σημαντικό σημείο αναφοράς της συζήτησης. 

Όμως, πέρα από την αναφορά του μνημονίου και της ευρωζώνης, η Ελλάδα έχει 

κατακτήσει πλέον και έναν διαφορετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Είναι αυτό που εγώ θα το 

έλεγα, η περιστροφή περί του άξονα της Ελλάδας και το κοίταγμα προς τα Βαλκάνια 

εγκαθιστά έναν καινούριο ρόλο. Και μπορεί έτσι να αποτελέσει όχι απλά τον ηγέτη κι 

ούτε θα θέλαμε έναν τέτοιο ρόλο, δε βλέπουμε υποτιμητικά και ανταγωνιστικά τις 

άλλες χώρες, αλλά αυτός που τηρεί και σέβεται την ειρήνη και τους κανόνες 

δημοκρατίας, είναι αυτός που μπορεί και σέβεται περισσότερο τα δικά του παιδιά και 

την πρόοδό τους. 

Έτσι λοιπόν, η αντιμετώπιση των πιέσεων εξ Ανατολών δε γινόταν υψώνοντας σύνορα 

προς τον Βορρά, αντίθετα μπορεί να λυθεί χτίζοντας γέφυρες προς τον Βορρά. Έτσι 

ώστε να λύσουμε προβλήματα και να επικεντρωθούμε σε λιγότερα, τα οποία δε θα είναι 

πια προβλήματα. Θα είναι θέματα ειρήνης και ανταγωνισμού που εγώ θα ήθελα να 

βάλω δύο πλαίσια σε αυτήν τη συζήτηση και να κλείσω με τίτλους γιατί δε θα ήθελα 

να αναλύσω περισσότερο τα διεθνή. Για εμάς αυτό το χτίζω γέφυρες και ανοίγω 

προοπτικές για τη χώρα είναι από τη μία μεριά το θέμα της ευρωπαϊκής προοπτικής 

των Βαλκανίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι η σταθερότητα που η 

δημοκρατία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και του διαφωτισμού εγκαθιστά, και 

ταυτόχρονα είναι το θέμα της Συνθήκης των Πρεσπών. Παράδειγμα, τα δίκτυα είτε 

προς τις παραδουνάβιες χώρες είτε προς το Βελιγράδι είτε τα σιδηροδρομικά και οι 

συνδέσεις του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης είτε τα οδικά, εξαρτώνται από τέτοια 

πλαίσια συνεργασιών και ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων εκεί, επίσης. 

Όμως η συζήτηση για το αναπτυξιακό σχέδιο δεν μπορεί παρά να γίνει και στο πλαίσιο 

της ελληνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Η χώρα έχει αναπτυξιακή στρατηγική. 

Δυστυχώς, χρειάστηκε να είναι διαβατήριο για να βγούμε από το μνημόνιο… το 

ζήτησαν οι θεσμοί δηλαδή για να μας πουν τι θα κάνετε από δω και μπρος. Έχουμε 

λοιπόν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, θα έπρεπε να το κάνουν οι θεσμοί της χώρας και 
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της δημοκρατίας εσωτερικά και πιο οργανωμένα, αλλά έχουμε ένα εργαλείο. Θα 

προσπαθήσω να σας το δώσω από τη δική μου την πλευρά. Οι στόχοι βιώσιμης 

ανάπτυξης του ΟΗΕ αποτελούν κεντρικό άξονα της αναπτυξιακής στρατηγικής της 

χώρας. Με αντιστροφή της αποβιομηχάνισης και επιστροφή στο πραγματικό προϊόν, 

κι όλα αυτά τα λέω γιατί πρέπει να δούμε τις συνδέσεις με τη δικιά σας περιοχή ως 

πρόταση, γιατί δήμαρχε ξέρω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, που χαρακτηρίζεται 

σαφέστατα από δημοσιονομική σταθερότητα, γιατί αυτό είναι το πλαίσιο της 

ανάπτυξης, με βελτίωση της παραγωγικότητας και καλύτερες θέσεις εργασίας και 

καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και σίγουρα με διαφορετικές αλλαγές που μπορεί 

να είναι το Κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες ή η Εγνατία Οδός και ο κάθετος 

άξονας. Πράγματα που αλλάζουν τώρα αλλά δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψουν η 

επιχειρηματικότητα, η αυτοδιοίκηση, ο κοινωνικός τομέας και να έχουμε μια δίκαιη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  

Όμως, θα έλεγα ότι το κεντρικό εργαλείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού που αφορά 

και τον δήμο Αλεξανδρούπολης, είναι ότι πλέον η περιοχή έχει χωρικό σχέδιο 

ανάπτυξης, αυτό που λέγαμε παλιά το χωροταξικό πλαίσιο που έχει κυρωθεί και νομίζω 

ήσασταν η δεύτερη περιφέρεια μετά την Κρήτη που το αποκτήσατε, το ζητήσατε 

έντονα στο αναπτυξιακό συνέδριο και καλά έκανε η αυτοδιοίκηση και το ζητούσε, 

τώρα υπάρχει λοιπόν το χωροταξικό πλαίσιο που είναι το βασικό εργαλείο ανάπτυξης, 

το οποίο ξεκαθαρίζει ότι θέλουμε να ενισχυθεί η Αν. Μακεδονία και Θράκη στον 

ανταγωνισμό, συναγωνισμό των περιφερειών στην Ευρώπη, με ενίσχυση της εδαφικής 

και κοινωνικής συνοχής και με εργαλεία τα οποία είναι ο άξονας Καβάλα-

Αλεξανδρούπολη με τις κάθετες συνδέσεις, οι διεθνείς λιμενικές πύλες και εγώ θα 

βάλω και τρεις άξονες υποανάπτυξης: το τόξο των υγροβιότοπων και των 

αρχαιολογικών χώρων, το τόξο του Νέστου και της ορεινής Ροδόπης και βέβαια το 

τόξο του Έβρου.  

Διότι οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που επιτέλους θεσπίστηκαν 

στη χώρα μας και είναι ενταγμένοι στον κρατικό προϋπολογισμό, έχουν από εμάς ως 

εντολή, και ζητούμε από την τοπική κοινωνία δήμαρχε, να ελέγξει αυτή την 

αποτελεσματικότητα, να είμαστε αυστηροί όλοι, ότι οι φορείς των προστατευόμενων 

περιοχών θα κρίνονται από το αποτέλεσμα στον αναπτυξιακό άξονα. Εργασία, τοπικό 

προϊόν.  
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Το κεφάλαιο το φυσικό πρέπει να γίνει τουρισμός αλλά μπορεί να γίνει και 

παραδοσιακά προϊόντα και πρωτογενής τομέας, τα οποία θέλουμε να έχουνε 

εξωστρέφεια, να καλούμε κόσμο και να στέλνουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. 

Αυτό το μοντέλο προφανώς μπορεί να αμελήσει ότι είμαστε στην περίοδο, δυστυχώς, 

της κλιματικής αλλαγής, είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ στις υποχρεώσεις μας 

έναντι αυτού του κινδύνου, που σημαίνει μια μεγάλη στροφή προς τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, όπου έχουμε ειδικές πρωτοβουλίες εδώ στον Έβρο και στην 

Αλεξανδρούπολη για τη βιομάζα, τη γεωθερμία και για το φυσικό αέριο, ειδικά στον 

Έβρο που είναι το καύσιμο μετάβασης για να περάσουμε από τον λιγνίτη και το 

πετρέλαιο σε μια άλλη περίοδο. Θα σας δώσω ένα νούμερο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα 

την Ευρώπη και τον επιχειρηματικό κόσμο: ο προγραμματισμός έργων ενεργειακών 

της χώρας στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 είναι 33 

δισεκατομμύρια ευρώ.  

Οι ευκαιρίες προϊόντος και παραγωγικότητας είναι πάρα πολύ μεγάλες και εμείς 

θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτή την πολιτική αλλαγή στη χώρα μέσα από επιμέρους 

πολιτικές: 

-Στρατηγική για την κυκλική οικονομία, το εργοστάσιο για το οποίο υπογράψαμε 

σήμερα τη σύμβαση παράγει προϊόντα για εργασία και όχι για ταφή πια. 

-Στρατηγική για τη δασική παραγωγή. Τα δάση μας, το 60% της χώρας, δεν παρήγαγε 

μέχρι σήμερα προϊόν. Προτείνω να μπουν στο δικό σας αναπτυξιακό έργο 

-Σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κρίσιμο ζήτημα για τον Έβρο και το σχέδιο 

διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι τώρα κυρωμένα 

αλλά υπάρχουν και έχουν απελευθερώσει και τους πόρους των εγγειοβελτιωτικών 

έργων και αλλά και έργα σημαντικά στη διαχείριση στατικών πόρων αλλά και στην 

ανάπτυξη της οικονομικής παραγωγής.  

Επιπλέον, έχουμε, αν θέλετε, και τα έργα της κυκλικής οικονομίας τα οποία θα τα 

συζητήσετε πιστεύω αναλυτικότερα και θα βρείτε νέες παρεμβάσεις που τροφοδοτούν 

και την ασφάλεια στην οικονομία.  
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Η διαχείριση κινδύνου και το σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που 

ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια, πρέπει να τροφοδοτήσει τον σχεδιασμό όλων 

των επενδύσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  

Προφανώς δεν αναφέρθηκα στην αξία του λιμένα και στη σύνδεσή του με τα έργα 

ανάπτυξης γιατί είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας της Νησιωτικής Πολιτικής και των 

Λιμένων, όμως θα κλείσω με αυτό που είπα στην αρχή, ότι η ανάπτυξη χρειάζεται και 

δημοκρατία. Γιατί το λέω αυτό. Αυτό που μας έλειψε, και το λέω ως προσωπική 

κατάθεση, και το λέω ως επιστήμονας παλαιότερα μιας αναπτυξιακής εταιρίας και ως 

αναπτυξιακός, είναι ότι σταμάτησε η Ευρώπη να συζητά για την Ελλάδα ως μια 

προκομένη χώρα. Και ξέρετε η λέξη προκοπή δεν έχει μετάφραση εύκολη.  

Αυτό το οποίο ζητούμε να επανέλθει είναι η αποκατάσταση της ισονομίας και της 

διαφάνειας. Να έχουν όλοι οι πολίτες, όλοι οι επιχειρηματίες δικαίωμα στην παραγωγή, 

στην εργασία και στην προκοπή. Και αυτό δημιουργεί κάτι το οποίο μπορεί να 

αποτελέσει το επιθυμητό αποτέλεσμα του συνεδρίου. Πέρα από τα τεχνικά εργαλεία 

καλό είναι να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο, μια κοινωνική συμφωνία ότι 

αυτή η διαδρομή που έχει και την ευλογία της Εκκλησίας και όλων των αρχών, γιατί 

κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει αλλά ως προς το π.χ. να κάνουμε περισσότερη 

ανακύκλωση, θα μας κάνει όλους ενεργούς πολίτες. Δεν είμαστε μόνο πολιτικά 

πρόσωπα που κάνουμε εξαγγελίες ή δημόσια πρόσωπα που κάνουμε πολιτική.. Ο 

τίτλος Δέσποτα, για να έρθω σε ανταγωνισμό με τη σκέψη σας είναι : Μπορεί να μην 

μπορούμε να προσδιορίσουμε το αύριο, όμως μπορούμε να φέρουμε παραδείγματα από 

το αύριο σήμερα. Και εύχομαι αυτό να είναι το αποτέλεσμα του συνεδρίου σήμερα. 

Καλή επιτυχία! Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

 

Χρήστος Λαμπρίδης, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Σεβασμιότατε, κ. Υπουργέ, κ. Δήμαρχε, κ.κ. βουλευτές, εκπρόσωποι της 

αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων,  

Κυρίες και κύριοι, 
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Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ, και το 

Υπουργείο μας να είναι σήμερα εδώ στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και επίσης να 

σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία και να σας συγχαρώ για τον λόγο του ότι δίνει 

μια διαφορετική αντιμετώπιση του τρόπου με τον οποίο μια πόλη πρέπει να 

αναπτύσσεται και πως πρέπει ο δήμος να το αντιμετωπίζει συνολικά, τη θέση της πόλης 

στο ευρύτερο γίγνεσθαι. Έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα -είμαι δημοτικός σύμβουλος 

και το ξέρει ο δήμαρχος- αλλά πολλές φορές έχουμε την οπτική: ποιες αρμοδιότητες 

μας δίνει ο νόμος και περιοριζόμαστε σε αυτές και προσπαθούμε να τα καταφέρουμε 

εκεί. Και όντως αφορούν σε ζητήματα αυτές οι αρμοδιότητες που είναι χρήσιμα για 

τον πολίτη ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης, όπως είναι η πρόνοια και η καθαριότητα, 

αλλά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρακτική απαιτεί να έχουμε αντίληψη, να έχουμε 

γνώμη, να προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν στη 

θέση της πόλης σε περιφερειακό, εθνικό ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Και να 

αντιμετωπίσουμε όλες τις λειτουργίες και να έχουμε γνώμη για όλες τις λειτουργίες 

που αφορούν στην πόλη.  

Για αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία για τη σημερινή εκδήλωση. 

Αυτό μάλιστα φαίνεται και από το περιεχόμενο των ομιλιών –υπάρχει μια μεγάλη 

γκάμα θεμάτων- και επίσης πρέπει να πω ότι είναι ένα στοιχείο που ενισχύει τη 

δημοκρατία. Το να μπορεί η τοπική κοινωνία μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω 

αυτών των συνεδρίων να έχει λόγο που ενισχύει τη δημοκρατία κι αυτό το θεωρώ πάρα 

πολύ θετικό. 

Για να έρθω στα δικά μου τα ζητήματα, αυτά που κυρίως αφορούν στη λιμενική 

πολιτική, να πω επίσης χωρίς να εμβαθύνω, ότι η σχέση λιμανιού-πόλης είναι μια 

σχέση καθοριστική όχι μόνο για τη λειτουργία της πόλης και για το τι μπορεί να πάρει 

από το λιμάνι αλλά και για τη λειτουργία του ίδιου του λιμανιού. Κι αυτό δεν είναι κάτι 

το οποίο προκύπτει ως εμπειρία δική μας στα χρόνια που ασχολούμαστε στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας, προκύπτει και ως διαπίστωση ευρωπαϊκή, να σας πω το παράδειγμα της 

προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αρχές του 2000 να υιοθετήσει μια οδηγία 

που καθόριζε όρους και προϋποθέσεις για τη λιμενική πολιτική. Η οδηγία αυτή 

απορρίφθηκε δύο φορές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγμα σπάνιο γιατί κυρίως 

προηγούνται διαβουλεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς έψαξε να βρει τα αίτια για 

ποιο λόγο απορρίφθηκε αυτή οδηγία, κατέληξε στο να διερευνήσει πέντε κρίσιμους 
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τομείς που αφορούν στη λιμενική λειτουργία. Ένας από αυτούς τους κρίσιμους τομείς 

ήταν η σχέση λιμανιού πόλης. Όχι για την πόλη μόνο αλλά κυρίως για τη δυνατότητα 

του λιμανιού να πετυχαίνει τους στόχους του.  

Επίσης, αυτό που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα συμπεράσματά της ήταν ότι 

υπήρχε ανάγκη να θεσμοθετήσουμε διαδικασίες διαλόγου μεταξύ των λιμανιών και 

των πόλεων για τον τρόπο που αυτά αναπτύσσονται και νομίζω ότι εκδηλώσεις σαν τη 

σημερινή αποτελούν ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα βήμα πολύ σημαντικό, 

γιατί πάλι θα μιλήσω για την ελληνική εμπειρία. Η ελληνική εμπειρία δείχνει ότι μέχρι 

σήμερα δεν το είχαμε αυτό. Δεν το είχαμε σε περιπτώσεις λιμανιών με παράδοση 

μεγάλη και λειτουργία, όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 

λιγότερο γιατί έχει μικρότερη επιρροή στην πόλη- το λιμάνι του Πειραιά περισσότερο. 

Άρα λοιπόν, εκεί φάνηκε η ανάγκη που υπάρχει να μιλάει η πόλη με το λιμάνι. Και 

μάλιστα στον Πειραιά το αντιμετωπίζουμε σε μια δύσκολη περίοδο γιατί όλο το 

προηγούμενο διάστημα το λιμάνι ήταν κρατικό και θεωρούσαμε όλη η κοινωνία η 

πειραϊκή ότι το λιμάνι είναι και δημόσιο, και το κρατικό δεν είναι οπωσδήποτε και 

δημόσιο. Και θεωρούσαμε ότι αυτό διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τώρα που 

ιδιωτικοποιείται το λιμάνι βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλα προβλήματα. 

Άρα λοιπόν, αν κάποιος πει ότι στην Αλεξανδρούπολη η μη ανάπτυξη του λιμανιού 

αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία, θα μπορούσα να πω ότι η μη ανάπτυξη του λιμανιού 

σημαίνει και μια ευκαιρία, μια ευκαιρία ώστε η μελλοντική ανάπτυξη να γίνει με όρους 

και προϋποθέσεις και σε διάλογο με την κοινωνία, ώστε να μπορέσει η κοινωνία να 

έχει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από αυτή την ανάπτυξη, πράγμα το οποίο είναι πολύ 

σημαντικό. Ώστε βρισκόμαστε μπροστά στις προκλήσεις του λιμανιού της 

Αλεξανδρούπολης. Πολύ γρήγορα να αναφερθώ ότι έχει αλλάξει ο σχεδιασμός σε ό,τι 

αφορά τα λιμάνια που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, ο προηγούμενος σχεδιασμός αφορούσε 

στην πώληση των μετοχών του οργανισμού λιμένα. Πλέον δεν πάμε σε αυτήν την 

επιλογή.  

Το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση των λιμανιών βγήκε σε διαβούλευση, τελείωσε η 

διαβούλευση και βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Πάμε λοιπόν, σε 

διατήρηση του δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών και στη δυνατότητα σε 

συγκεκριμένες εκτάσεις και περιοχές να πραγματοποιούνται ιδιωτικές επενδύσεις που 

το δημόσιο λιμάνι θα μπορεί να ελέγχει και να αποτελεί τον ενδιάμεσο με την πόλη. 
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Έτσι, λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη έχουμε μια πολύ μεγάλη χερσαία ζώνη, η οποία 

μένει ανεκμετάλλευτη χρόνια- εσείς δε το λιμάνι το λέτε λίμνη, και πραγματικά είναι 

στενάχωρο αυτό- . Προτεραιότητα και της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ είναι να 

υπάρξει ανάπτυξη για αυτό. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προσλάβει συμβούλους, οικονομικό, 

τεχνικό και νομικό σύμβουλο. Έχουμε έρθει σε πρώτες συζητήσεις, πιέζουμε και εμείς 

αν θέλετε, γρήγορα να έχουμε διαγωνιστική διαδικασία για να αξιοποιήσουμε αυτή τη 

χερσαία ζώνη κρατώντας όμως τον δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού.  

Είναι μια εξέλιξη λοιπόν, που θεωρούμε ότι θα είναι θετική γιατί και τον δημόσιο 

χαρακτήρα εξασφαλίζει και τον ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα μπορεί να κάνει τη 

δουλειά του χωρίς να αναλαμβάνει δημόσιο ρόλο. Είναι λοιπόν κάτι σημαντικό και 

θεωρώ ότι η τοπική κοινωνία και μέσα από τέτοιου είδους συνέδρια και μέσα από 

διαδικασίες διαλόγου, μπορεί να αυξήσει οφέλη που αφορούν σε οικονομία, εργασιακά 

ζητήματα, σε θέσεις απασχόλησης ακόμη και σε περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία 

είναι πολύ σημαντικά. Σε περιβαλλοντικά ζητήματα που οι νέες τεχνολογίες 

προσφέρουν σήμερα λύσεις. Μπορώ να αναφερθώ στην ηλεκτροκίνηση, στη 

δυνατότητα ηλεκτροδότησης των πλοίων από το λιμάνι, στοιχεία στα οποία η πόλη 

πρέπει να έχει λόγο και πρέπει να διεκδικεί. 

Κλείνοντας να πω ότι στην Αλεξανδρούπολη νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια ευτυχή 

συγκυρία όπου αυτοδιοίκηση, οργανισμός λιμένα και κυβέρνηση βρίσκονται σε μια 

καλή συνεργασία που έχει φέρει αποτελέσματα. Και κυρίως, για να αναφερθώ στην 

αυτοδιοίκηση, εγώ χαίρομαι όταν βλέπω μια αντιμετώπιση των ζητημάτων της πόλης 

που δεν είναι μια αντιμετώπιση να πάρουμε από το λιμάνι μόνο αλλά μια αντιμετώπιση 

που αφορά στο πώς θα αναπτυχθεί το λιμάνι ώστε να αποτελέσει βασικό παραγωγικό 

συντελεστή για την πόλη. Και για αυτό ο δήμος έχει καταθέσει προτάσεις. Θα 

αναφερθώ στην πρωτοβουλία στο προηγούμενο διάστημα πάλι σε συνεργασία για την 

κατάθεση μιας έκτασης 47 στρεμμάτων, αν δεν κάνω λάθος κ. δήμαρχε, στην 

αυτοδιοίκηση, να αναφερθώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που για πρώτη 

φορά στην Αλεξανδρούπολη αρκετά έργα περίπου 500.000 ευρώ έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για εγκαταστάσεις του οργανισμού λιμένα 

Αλεξανδρούπολης, να αναφερθώ σε μια σειρά από ζητήματα που αν δεν υπήρχε αυτή 

η καλή σχέση όλων των φορέων της πόλης και με την κεντρική κυβέρνηση δε θα είχαμε 

αυτό το αποτέλεσμα. Όπως επίσης, να αναφερθώ σε θέματα που δεν είναι βέβαια στη 
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δική μου αρμοδιότητα όπως η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με άλλες 

περιοχές και με τη Σαμοθράκη, ήδη έχει προκηρυχτεί η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης 

με τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο, όπως και με τη Σαμοθράκη και την Καβάλα. Είναι 

στον αέρα η πρόσκληση και ελπίζουμε να ευοδωθεί. Ελπίζουμε επίσης, ότι το συνέδριο 

το σημερινό θα δώσει και άλλες ιδέες και ευκαιρίες ώστε αυτή η συνεργασία να έχει 

ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. 

Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

 

Ελένη Δημούδη, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας και 

Θράκης 

Κ. Υπουργέ, κ.κ. βουλευτές, εκπρόσωποι όλων των φορέων, 

καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης για την πρωτοβουλία 

του να διοργανώσει το αναπτυξιακό αυτό συνέδριο προκειμένου να αναδειχτούν 

προκλήσεις και σχεδιασμοί για το μέλλον του τόπου μας.  

Κυρίες και κύριοι, 

στη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η χώρα αλλά και μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις 

στον οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα μας έκανε να 

σκεφτούμε ότι το αναπτυξιακό μοντέλο που εφαρμόστηκε στην περιοχή μας δεν είχε 

στέρεες βάσεις. Πράγματι έγιναν βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, όμως 

ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεν υπήρξε. 

Βεβαίως, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, κ. Υπουργέ, στο μυαλό μας έρχεται η κεντρική 

κυβέρνηση, γιατί αυτή νομοθετεί, αυτή καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά όμως 

έχουμε ευθύνη και εμείς ως τοπικοί φορείς να δρομολογήσουμε δράσεις και έργα, να 

αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτουμε και διαχειριζόμαστε 

προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στην τοπική ανάπτυξη.  

Αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να κάνουμε προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης είναι 

και φορείς όπως τα Επιμελητήρια να δρομολογήσουν και να δημιουργήσουν το πλαίσιο 
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εκείνο προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον για να έρθουν 

επιχειρήσεις στον τόπο μας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο και 

όλα τα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα και βεβαίως θα πρέπει να 

αξιοποιήσουμε το πραγματικό, το συγκριτικό πλεονέκτημα, να επενδύσουμε στους 

τομείς αυτούς που πραγματικά συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ως Περιφέρεια έχουμε διαθέσει πολλούς πόρους, από αυτούς που διαχειριζόμαστε, 

τόσο προς τον πρωτογενή τομέα όσο και προς την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, 

τον τουρισμό και την ενέργεια και τα δίκτυα φυσικού αερίου. Επίσης, κ. δήμαρχε σε 

ό,τι αφορά τη γεωθερμία (διατέθηκαν πολλοί πόροι). Οφείλω να πω ότι στον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας τίθενται προτεραιότητες και στόχοι αλλά 

κυρίως επιδιώκουμε τη συνεργασία με όλους τους φορείς. Μάλιστα οφείλω να 

ομολογήσω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, δήμαρχε, σε ό,τι αφορά είτε τη 

διεκδίκηση έργων είτε και την ένταξη έργων. 

Δε θα κουράσω γιατί θεωρώ ότι έχουμε καταξιωμένους ομιλητές, εισηγητές. Το μόνο 

που έχω να πω κλείνοντας είναι να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου 

και βεβαίως να βγουν συμπεράσματα και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. 

Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

 

Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Α. 

Καλησπέρα σε όλους, 

Καλωσορίζω όλους τους προσκεκλημένους που ήρθαν από την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Είναι προφανές ότι θα τους ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι επιλεγμένοι -

συμβάλαμε όλοι στην επιλογή αυτών των προσώπων- θα πρέπει να ρουφήξουμε αυτά 

που θα μας προτείνουν για έναν σχεδιασμό που γίνεται με άλλα εργαλεία καθώς είναι 

πλέον πιο σύνθετα τα προβλήματα και απαιτούν συλλογικότητες και συνέργειες, κάτι 

που δε συζητούσαμε γιατί πρέπει να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι εμείς λέγαμε ότι η 

τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πιο κοντινή μορφή εξουσίας στον πολίτη και υπήρχαν 

όμως σε αυτή τη διαδρομή και φωτεινά παραδείγματα και παραδείγματα πολύ άσχημα.  
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Ένα λοιπόν από τα φωτεινά παραδείγματα ήταν ότι πριν από 40 χρόνια στην 

Αλεξανδρούπολη μια ομάδα όλων των ηλικιών από όλο το προοδευτικό τόξο, όλων 

των κοινωνικών τάξεων πήρε την ευθύνη για τη διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων 

και σε 12 χρόνια, έχω την εντύπωση και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, έκανε 

τα περισσότερα έργα υποδομής. Η προσέγγισή της όμως, και το πρόγραμμα που 

υλοποίησε ήταν σε αυτόν τον τομέα και ο παράγοντας λιμένας Αλεξανδρούπολης δεν 

έπεσε ποτέ στην κουβέντα και να συζητήσουμε τους όρους που μπαίνει πόλη και 

λιμάνι. Εμάς μας συγκινεί απόλυτα αυτή η ιστορία γιατί η Αλεξανδρούπολη, ο 

σιδηρόδρομος και το λιμάνι είναι από την αρχή της ύπαρξης του Δεδέαγατς και μετά 

της Αλεξανδρούπολης άρρηκτα συνδεδεμένα.  

Τώρα όμως οι προκλήσεις είναι διαφορετικές για τη συνεργασία και την ανάπτυξη που 

αφορά αυτό το τρίπτυχο που δυναμώνει συνέχεια και πρέπει να το δούμε με μεγάλη 

σοβαρότητα. 

Με αυτή την έννοια δε θα πω τίποτα παραπάνω, ενδεχομένως να παρέμβουμε στη 

διαδικασία της συζήτησης. 

Χαιρετίζω προσωπικά και εκ μέρους όλων των εργαζομένων του Οργανισμού τη 

σημερινή πρωτοβουλία του δήμου Αλεξανδρούπολης. Θα ακούσουμε με πολλή 

σοβαρότητα τα θέματα που ιδιαίτερα αφορούν τη σχέση πόλης, λιμένα και 

σιδηρόδρομο και για κάτι για το οποίο εμείς τουλάχιστον ισχυριζόμαστε και δεν 

είμαστε οι  μοναδικοί, δώσαμε και ένα παράδειγμα σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι 

πέρα από τα ιδεολογικά που μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν συνέργειες οι οποίες έχουν 

κατακτηθεί στην περιοχή μας και για τις οποίες, εμείς τουλάχιστον σαν οργανισμός 

είμαστε υπερήφανοι. 

Σας ευχαριστώ πολύ! Καλή επιτυχία! 

 

Δημήτριος Λουρίκας, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης 

Σεβασμιότατε, κ. Υπουργέ, κ. Δήμαρχοι, εκπρόσωποι τοπικών και στρατιωτικών 

αρχών, 

Κυρίες και κύριοι, 
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είναι λογικό και επόμενο σε κάθε συνέδριο να έχουμε ιδιαίτερη χαρά που 

συμμετέχουμε και σε αυτό το συγκεκριμένο ακόμη περισσότερη, ίσως είναι και η 

συνεργασία που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια τόσο μεταξύ του δήμου όσο και 

της ΠΕΔ ΑΜΘ. Άλλωστε και αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια και 

είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι τόσο που μας δώσατε τη δυνατότητα να χαιρετίσουμε τη 

σημερινή εκδήλωση όσο και να συμμετάσχουμε με τοποθέτηση. Θα μου πείτε, αυτό 

είναι αναμενόμενο. Μια ματιά στην αφίσα δηλώνει ότι η συνέργεια εδώ πέρα, είναι 

έργο μηχανικού. Το λέω απλώς και μόνο για να μην ξεχνιόμαστε. Άλλωστε το αύριο 

είναι αυτό που μας δελεάζει να δουλέψουμε περισσότερο. Αυτό που μας δίνει την ορμή, 

τη διάθεση και την όρεξη. Βέβαια όταν δημιουργήσουμε κάτι προχωράμε μπροστά 

χωρίς να ξεχνάμε αυτό γιατί κι αυτό χρειάζεται συντήρηση. 

Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε σαν συνέχεια της προηγούμενης προσπάθειας που ήταν το 

συνέδριο με τον Ο.Λ.Α. Σήμερα όμως θα ήθελα να τονίσω μια ιδιαιτερότητα που 

έχουμε. Σήμερα, κι αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, έχουμε ένα εργαλείο για να 

μιλάμε επιτέλους όλοι την ίδια γλώσσα. Αυτό είναι το Περιφερειακό Χωροταξικό. 

Αυτό που μας έλειπε και αυτό που ζητούσαμε. 

Πλέον, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι θεσμοί και οι αποφάσεις πάντα υλοποιούνται από 

τους ανθρώπους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η παλιά τακτική του ότι ο δήμαρχος, 

ο βουλευτής, ο περιφερειάρχης κλπ πάει στον Υπουργό και του ζητάει το ένα και το 

άλλο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον δε θα υπάρχει. Το γενικό χωροταξικό για όσους 

το διαβάσουν τονίζει τις κεντρικές γραμμές του τι θέλουμε π.χ. στην Αλεξανδρούπολη 

διαμετακομιστικό κέντρο κλπ, στην Κομοτηνή διοικητικό κέντρο κλπ. Αυτές είναι οι 

βασικές κατευθύνσεις. Άρα λοιπόν, θα είναι ένα εργαλείο όχι μόνο για την ηγεσία της 

κυβερνήσεως αλλά και για εσάς τους ίδιους. Και μάλιστα ενόψει των αυτοδιοικητικών 

εκλογών θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σαν ΤΕΕ Θράκης θα είμαστε δίπλα σε θελήσουν 

να έχουν μια άποψη αλλά επίσης προτείνουμε σε όσους θέλουν να ασχοληθούν να 

αρχίσουν να το μελετάνε και οι προτάσεις τους να είναι συνεργάσιμες με τον στόχο 

που έχουμε όλοι. 

Θα ήθελα λοιπόν, να προτείνω στον κ. Υπουργό στην κοινή προσπάθεια που έχουμε 

μεταξύ Υπουργείου και ΤΕΕ στα προηγούμενα έργα, να μπορέσουμε να αναλύσουμε 

σε κάθε περιφερειακή ενότητα τι ακριβώς λέει το περιφερειακό χωροταξικό ούτως 

ώστε να μιλάμε πλέον όλοι την ίδια γλώσσα. 
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Με αυτές τις σκέψεις και με γνώμονα ότι κάτι το πετυχαίνουμε όλοι μαζί, με τη 

συνέργειά μας, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. 

 

 

 

Βίβιαν Κουρμπανιάν, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Έβρου και του Προέδρου κου 

Χριστόδουλου Τοψίδη, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρίσκεται ανάμεσά μας, 

χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολη και του Δημάρχου κου 

Λαμπάκη για την πραγματοποίηση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου «Η Αλεξανδρούπολη 

αύριο».  

Η παρουσία σήμερα όλων των σημαντικών εισηγητών, των εκπροσώπων της 

αυτοδιοίκησης αλλά και των παραγωγικών φορέων και βεβαίως η παρουσίαση και η 

συζήτηση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αλεξανδρούπολης, δεν είναι μόνο 

χρήσιμη αλλά είναι απαραίτητη για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη 

αλλά και όλες οι κοινότητες που διοικητικά ανήκουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 

έχουν αναμφίβολα αναπτυξιακή προοπτική και πολλές δυνατότητες. Παρουσιάζει 

συγκεκριμένα θεμελιώδη πλεονεκτήματα με υποδομές πλήρους & ολοκληρωμένου 

δικτύου διαμετακόμισης και μεταφορών. Πλεονεκτήματα τα οποία ενδυναμώνουν την 

στρατηγική της θέση και δημιουργούν την βάση για μια προοδευτική μετεξέλιξή της, 

σε έναν διεθνή εμπορικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Ανοίγονται τεράστιες 

δυνατότητες στο ενεργειακό κομμάτι για την περιοχή με τις πρόσφατες σημαντικές 

επενδύσεις, οι οποίες αλλάζουν την θέση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με 

προοπτικές να μετεξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο και σχεδιάζονται έργα που θα 

διαμορφώσουν ριζικά την οικονομία της περιοχής μας δημιουργώντας εισόδημα, 

προοπτικές, ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας. Το Επιμελητήριο Έβρου σε 

συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, αλλά και τον Οργανισμό Λιμένος 

Αλεξανδρούπολης έχει λάβει πρωτοβουλίες και βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα 

που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρηματιών, στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά κυρίως στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικής 

κοινότητας και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με 
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όλους τους φορείς που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας και 

προσπαθούμε μέσα από κοινές αλλά και μεμονωμένες δράσεις να διαμορφώσουμε ένα 

σύγχρονο τουριστικό προϊόν που θα αναδείξει τον Δήμο Αλεξανδρούπολης σε πρότυπο 

τουριστικής ανάπτυξης σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Η επιμελητηριακή 

κοινότητα είναι και θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της 

προσπάθειας. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη, στο πλευρό των επιχειρήσεων, 

ώστε η περιοχή μας να κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά και να αναδειχθεί σε κόμβο 

εμπορίου, ενέργειας, καινοτομίας και εκπαίδευσης. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ τον 

πολύτιμο χρόνο του συνεδρίου και αναμένω να παρακολουθήσω με ενδιαφέρον τις 

εισηγήσεις που ακολουθούν.  

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. 

 

 

Νατάσα Γκαρά , Βουλευτής Ν. Έβρου 

Κυρίες και κύριοι, 

Προφανώς χαιρετίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία και οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία 

μπορεί να φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση και την αξιοποίηση του επιστημονικού 

και του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των τεχνικών εργαλείων προκειμένου να 

σχεδιάσουμε συνολικά και συντεταγμένα αναπτυξιακές δράσεις για τη δική μας 

περιοχή. Ζούμε σε έναν πάρα πολύ όμορφο τόπο και όχι μόνο όμορφο αλλά και πάρα 

πολύ πλούσιο τόπο, αρκεί να σχεδιάσουμε την αξιοποίηση του πλούτου μας και να 

έχουμε στόχο. 

Ζούμε λοιπόν, σε έναν πλούσιο τόπο που ανοίγει τα σύνορά του, ανοίγει τους δρόμους 

του, ανοίγει το βλέμμα του σε ποικίλους πολιτισμούς, σε άλλες χώρες, σε δρόμους 

εμπορίου και καταφέραμε σε συνεργασία με άλλους πολιτικούς χώρους, με ανθρώπους 

θεσμικούς ή και μη, με παραγωγικούς φορείς που μπορεί να διαφωνούσαμε σε πάρα 

πολλά πράγματα αλλά να συμφωνούσαμε τουλάχιστον στο ενδιαφέρον μας για αυτόν 

τον τόπο. 

Να θυμίσω, μου έκανε εντύπωση που δεν το ανέφερε ο αρμόδιος Υπουργός 

Περιβάλλοντος, τις κινήσεις και τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τα χρυσωρυχεία της 

Θράκης, για την περιοχή μας. Να θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν πολύ 
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μεγάλες κινητοποιήσεις συλλογικές για να διεκδικήσουμε τι, την ποιότητα ζωής και 

την ποιότητα παραγωγής οικονομικής δραστηριότητας αλλά κυρίως την ποιότητα του 

περιβάλλοντος στην περιοχή μας. Και αυτό το καταφέραμε με τις κινήσεις από κοινού 

και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, ώστε να σταματήσει η δραστηριότητα και να μην 

υπάρχει κανένας άλλος σχεδιασμός για την εξόρυξη χρυσού στη δική μας περιοχή, το 

οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε.  

Ειπώθηκαν αρκετά. Αυτό που εγώ θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι δουλέψαμε αρκετά 

σκληρά για να καλύψουμε τρύπες πολλών ετών και σε βασικές υποδομές και σε 

σχεδιασμό κυρίως για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του λιμένα και του σιδηρόδρομου 

και των οδικών δικτύων και ο σχεδιασμός στον αγροτικό και τον πρωτογενή τομέα και 

στην αξιοποίηση του περιβαλλοντικού μας πλούτου. 

Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Χαιρετίζω λοιπόν, αυτή την πρωτοβουλία. 

Προφανώς εμείς είμαστε στη διάθεση όλων, ώστε να αξιοποιήσουμε τις προτάσεις και 

τα εργαλεία που θα συναποφασίσουμε και θα μελετήσουμε εδώ πέρα, ώστε να 

σχεδιάσουμε την Αλεξανδρούπολη του αύριο. 

Καλή επιτυχία! 

 

Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Ν. Έβρου 

Σεβασμιότατε, κ. Δήμαρχε, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και κύριοι, 

Καλωσορίζουμε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Ναυτιλίας, καλωσορίζουμε και τους 22 διαλέκτες που σήμερα και αύριο 

θα καλύψουν τα θέματα, τα οποία έχει συμπεριλάβει ευφυώς και εύστοχα η τοπική 

δημοτική αρχή σε ότι αφορά τη διεξαγωγή του αναπτυξιακού συνεδρίου της πόλης.  

Κύριε δήμαρχε και εσάς και τους συνεργάτες σας, σας επαινούμε διότι διαλέξατε ένα 

θέμα, το οποίο αγγίζει τις ψυχές όλων μας αλλά και όλων των Ελλήνων, όπου κι αν 

διαβιούν. Τα θέματα τα οποία έχετε επιλέξει είναι εύστοχα, είναι αυτά τα οποία 

αποτελούν την κινητήριο δύναμη προκειμένου μία τοπική κοινωνία όπως εκφράζεται 
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με την πρωτεύουσα του νομού Έβρου, η πόλη της Αλεξανδρούπολης που μπορεί να 

αναπτυχθεί, να προοδεύσει και να καταστεί ισχυρή. Διότι αν καταστεί ισχυρή η 

πρωτεύουσά μας, θα είναι ισχυρός ο Έβρος, κι αν είναι ισχυρός ο Έβρος θα είναι και 

θωρακισμένος διότι η ισχύς ενός κράτους και μιας περιοχής εξαρτάται από τη 

στρατιωτική δύναμη αλλά και την οικονομική.  

Είμαι σίγουρος ότι οι άξιοι 22 διαλέκτες που προέρχονται από όλα τα Πανεπιστήμια 

της χώρας θα κοσμήσουν το βήμα και οι επιστημονικές τους θέσεις πραγματικά θα μας 

δώσουν μια συνισταμένη και αυτή η συνισταμένη ελπίζω και εύχομαι αν αποτελέσει 

εργαλείο ανοδικής προόδου σε αρμονία με την ενδοχώρα, σε αρμονία με τους 

περιφερειακούς δήμους και θα χαρούμε πάρα πολύ αυτή η συνισταμένη να απαντήσει 

σε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν. 

Θερμά συγχαρητήρια για τη διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου! Καλές εργασίες σήμερα 

και αύριο σε αυτόν τον χώρο! Καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε πολύ! 
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Εναρκτήρια ομιλία 

Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και Πρόεδρος της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μακεδονίας και Θράκης 

Σεβασμιότατε, θα μου επιτρέψετε να επικυρώσω τις προσφωνήσεις χάριν συντομίας 

και αν δεν είχα στόχευση αν βάλω τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει στην πόλη ή που 

ονειρεύομαι να γίνουν θα κατέβαινα αμέσως από το βήμα για να δώσω χρόνο και το 

βήμα, τον τόπο αυτόν εδώ που καταλαμβάνω στους 22 ανθρώπους καθηγητές, 

επιστήμονες εξειδικευμένους επαΐοντες, οι οποίοι ήρθαν από διάφορα σημεία της 

Ελλάδας ακριβώς γιατί αγαπάνε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα, αγαπάνε 

ιδιαίτερα τα σύνορα, τον Έβρο, τη Θράκη, γιατί η Θράκη μας χρειάζεται από όλους 

μας να ασκήσουμε το πατριωτικό μας καθήκον, όποιος δε μπορεί ακόμα και με την 

ψυχική του παρουσία όπως μου αρέσει να λέω. 

Αρνούμαι τον ρόλο του απλού διαχειριστή ως δήμαρχος. Θα έλεγα ότι είναι προδοτικό 

για τον τόπο σου αν είσαι δήμαρχος και ασκείς απλή διαχείριση, γιατί τότε δεν τον 

αγαπάς, γιατί τότε δεν αξίζεις τον τίτλο του δημάρχου, γιατί τότε δεν είσαι καν δημότης 

αυτού του δήμου. Θέλω αυτόν τον τόπο μέσα από την αγάπη να τον περάσω στην 

αγάπη όλων των άλλων που είναι έξω από αυτόν τον τόπο είτε αυτοί είναι καθηγητές 

είτε είναι επιστήμονες ή πολιτικοί της κεντρικής ή της περιφερειακής σκηνής, για να 

μπορέσω να χρησιμοποιήσω όλες αυτές τις δυνάμεις για το καλό του δήμου μου.  

Κι έχω μάθει οχτώ ολόκληρα χρόνια αυτό να κάνω και τι έχει αποδειχτεί μέσα από 

τους χαιρετισμούς που δεν ήταν τοποθετήσεις-ομιλίες αλλά ήταν ευγενικοί απλοί 

χαιρετισμοί. Τι απεδείχθη; Απεδείχθη ότι όπου η τοπική αυτοδιοίκηση δημιούργησε 

μοντέλο συνεργασίας, έγιναν πράγματα μέσα στον δήμο τον συγκεκριμένο. Και θα πω 

για τους δυο συγκεκριμένους, για τον Υπουργό Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και τον 

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και Λιμένων, τον κ. Λαμπρίδη, ότι είναι δύο άνθρωποι καταρχήν τους οποίους εκτιμώ. 

Και έχω πει χίλιες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τα όρια ειδικά εμείς 

οι αυτοδιοικητικοί όπου και να ανήκουμε ιδεολογικά και να λέμε το καλό όταν 

προκύπτει για την πλευρά εκείνη της κυβέρνησης που κυβερνάει εκείνη τη στιγμή, με 

τη οποία πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το 

μοντέλο, το οποίο θα μας δώσει ανάπτυξη.  
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Ο μεν Σωκράτης Φάμελλος συνεργάστηκε άψογα μαζί με τη ΔΙΑΑΜΑΘ της 

Περιφέρειάς μας και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα σήμερα να 

πανηγυρίζουμε και εγώ να έχω ανείπωτη χαρά γιατί ένα έργο πάνω από 60.000.000 

μαζί με την προαίρεση, μας λύνει το πρόβλημα για πάρα πολλές δεκαετίες και 

ταυτόχρονα είναι ένα αναπτυξιακό έργο, μιλάω για το εργοστάσιο απορριμμάτων, το 

οποίο στο σύνολό του θα έχει περίπου 150 εργαζόμενους. Επιτέλους βλέπου και θέσεις 

εργασίας μέσα στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία χτίστηκε ακριβώς με 

το μοντέλο συνεργασίας Δήμος- Περιφέρεια- ΦΟΣΔΑ- ΔΙΑΑΜΑΘ και κεντρικό 

υπουργείο ή αν θέλετε κυβέρνηση γιατί τουλάχιστον τρία υπουργεία συνεργάστηκαν 

για να φτάσουμε σε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Και λέω εκπληκτικό γιατί πρώτα 

-πρώτα είναι το πρώτο σε όλη την Ελλάδα, με τη μορφή αυτήν και μετά γιατί μας δίνει 

το δικαίωμα γρήγορα γρήγορα να δούμε τα άλλα μοντέλα διαχείρισης απορριμμάτων 

προκειμένου να ακολουθήσουμε τα προηγμένα δυτικά κράτη, ώστε και εμείς να 

είμαστε υπερήφανοι. Επιτέλους έχουμε εκπολιτιστεί γιατί η διαχείριση των 

απορριμμάτων και ο πολιτισμός είναι δυο πράγματα τα οποία πρέπει να τα 

προωθήσουμε. 

Κίνητρο λοιπόν, η αγάπη για τον τόπο και βέβαια θα σας δώσω σε όσο μπορώ μικρό 

χρονικό διάστημα αυτή τη μορφή αυτού του δήμου γιατί πιστεύω απολύτως, 

ξεπερνώντας τα υποκειμενικά όριά μου, ότι είναι ένας τόπος, μια πόλη και ένας δήμος 

μοναδικός σε όλη την Ελλάδα με προοπτικές ανάπτυξης τόσο ποιοτικές και 

διαφορετικές από τους άλλους τόπους που πραγματικά είναι εύρημα για έναν 

επιστήμονα προκειμένου να ασκήσει την επιστημονική του δυναμική και να 

ανακαλύψει πράγματα για να βοηθήσει αυτόν τον τόπο, ώστε να παράξει όχι τοπικό 

αλλά εθνικό πλούτο. 

Γιατί άραγε αυτός ο τόπος είναι τόσο πολύ δυναμικός; Γιατί καταρχήν συνδέει τρεις 

ηπείρους και δυο θάλασσες. Πείτε μου έναν δήμο που να συνδέει τρεις ηπείρους και 

δυο θάλασσες. Δεν υπάρχει. Γιατί άραγε στα οχτώ χρόνια της δημαρχίας μου έχουν 

περάσει 35 πρέσβεις όλων των μεγάλων δυνάμεων, μεσαίων και μικρών και πρόξενοι 

γενικοί; Γιατί ακριβώς είναι ο τόπος, ο οποίος γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά 

βρίσκεται στην κορωνίδα σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω ότι έχουν περάσει οι πρέσβεις 

των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αγγλίας, 

Γερμανίας, Ολλανδίας, Ουκρανίας, Κίνας, Ιαπωνίας, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν κ.ά. Δεν 
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υπάρχει άλλος δήμος που να έχει αυτό το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον. Γιατί; Γιατί 

αυτός ο τόπος, ο οποίος ξεκίνησε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως Δεδέαγατς μετά 

ως Νεάπολη και τώρα ως Αλεξανδρούπολη. Ένας τόπος, ο οποίος συνέδεε εκείνη την 

εποχή του 1800+ τη Βιέννη με την Κωνσταντινούπολη. Ήταν τα δύο κέντρα 

πολιτισμού και οικονομίας. Για αυτό και είχαμε 12 προξενεία εδώ στην 

Αλεξανδρούπολη, μια πόλη η οποία είναι και καινούρια και παλιά. Τα έχουμε όλα και 

είμαστε υπερήφανοι για αυτήν την πόλη.  

Και βέβαια, έγινε τώρα και ενεργειακός κόμβος. Εγώ δε θυμάμαι ποτέ να υπήρξε 

κάποιος πρωθυπουργός της χώρας στην Αμερική ή σε άλλη μεγαλύτερη χώρα και ο 

ηγέτης της Αμερικής να είπε δυο φορές τη λέξη «Αλεξανδρούπολη». Γιατί είμαστε 

ενεργειακός κόμβος, ο ΤΑΠ είναι γεγονός, ο Turkish Stream είναι επίσης ένας 

σχεδιασμένος αγωγός, το LNG θα γίνει με μηδενική προσβολή στο περιβάλλον κ. 

Φάμελλε και για αυτό είμαι ένθερμος υποστηρικτής και ο  IGB βέβαια. Η δυναμική 

αυτή του κόμβου του ενεργειακού για την Αλεξανδρούπολη μας δίνει τη δυνατότητα 

να μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα και βέβαια πιο μπροστά τον αγώνα κατά των 

χρυσωρυχείων. Να τα βάλουμε όλα. Γιατί οι καθηγητές, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα 

ακουμπήσουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία σε 5’ εγώ θα ανακοινώσω, θα μας δώσουν 

εκείνη τη δύναμη που χρειάζεται, την επιστημονική τεκμηρίωση για να εμποδίσουμε 

κάποια πράγματα να γίνουν και άλλα. Ενθαρρύνουμε προκειμένου να γίνουν.  

Ο αγώνας για τα χρυσωρυχεία έγινε και έγινε από ανθρώπους εδώ της Θράκης και είναι 

ένα επίτευγμα ότι οι Θρακιώτες έδιωξαν την κατάρα αυτή με πολλή δύναμη, 

συγκρουόμενοι με δυνατές κυβερνήσεις. Ο λαός νίκησε, Η αυτοδιοίκηση νίκησε και 

αυτή τη νίκη δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν αλλά θα τη διατηρήσουμε όσο ο πανάρχαιος 

μεταλλευτικός κώδικας δίνει το δικαίωμα σε αυτούς, οι οποίοι βλέπουν μόνο την 

εξόρυξη οχτώ τόνων χρυσού, βέβαια πάντα με τον καταστατικό τρόπο, να είμαστε στις 

επάλξεις και να προσπαθούμε να μη συμβεί αυτό.  

Σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία και τη γεωργία ο Έβρος και η Δ.Ε. Φερών, κ. Υπουργέ, 

ήταν ο τροφοδότης κατά 80% μέχρι το 1985 της Αθήνας σε κρέας. Και βέβαια σε αυτό 

βοήθαγε πάρα πολύ το γεγονός ότι όλο το Δέλτα του Έβρου βρίσκεται μέσα στη Δ.Ε. 

Φερών, μέσα στον δήμο Αλεξανδρούπολης. Τι συνέβη και κατεστράφη όλη η 

κτηνοτροφία στον δήμο της Αλεξανδρούπολης και σε όλον τον νομό όπως και σε πολλά 

μέρη της Ελλάδας; Τι συνέβη και ο δήμος Αλεξανδρούπολης έχοντας μέσα τη Δ.Ε. 
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Φερών αλλά και ο Έβρος έχασε τη δυνατότητα να έχει αυτό που τον καθόριζε ως έναν 

δήμο, οποίος είναι γεωργικός και κτηνοτροφικός; Όλα τα άλλα υφίσταντο ως 

δευτερεύοντες πηγές παραγωγής πλούτου. Όμως η δυνατότητα η τοπική αυτοδιοίκηση 

να βρίσκεται δίπλα στον κάτοικο κάθε δήμου μας δίνει την ευκαιρία τώρα να πούμε 

ότι χωρίς καμία βοήθεια από το κέντρο, προσπαθούμε εδώ και εφτά χρόνια να 

δημιουργήσουμε ένα σφαγείο σε αυτόν τον τόπο, το ευλογημένο από κάθε άποψη για 

να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη ή μάλλον να επαναφέρουμε την 

ανάπτυξη στην κτηνοτροφία, ώστε οι κάτοικοι του Έβρου να συνεχίσουν τη δυναμική 

τους την οικονομική μέσα από αυτό που ήξεραν επί πάρα πολλά χρόνια να κάνουν. Και 

βέβαια ταυτόχρονα δίπλα στην κτηνοτροφία πάει και η γεωργία. 

Να σας πω επίσης, κ. Υπουργέ ότι αληθινά στην Ελλάδα υπάρχουν αναπτυξιακές 

δυναμικές μόνο όταν κολλάει δίπλα η αυτοδιοίκηση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα 

για το οποίο δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση. Εάν δεν προσπαθούσαμε να 

πάρουμε την εκμετάλλευση της γεωθερμίας στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης με πολύ κόπο, να 

σας πω ότι περιμέναμε να περάσουν τρεις αποκεντρωμένοι, όχι επί δικιά σας 

κυβερνήσεως.. μιλάω για το ’12 και ’13, για να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι ο 

δήμος Αλεξανδρούπολης δε θέλει επειδή είναι δήμος να πάρει την εκμετάλλευση της 

γεωθερμίας αλλά επειδή ανταγωνιστικά μπορεί με τη μελέτη που έκανε να είναι μέσα 

σε αυτήν την ανταγωνιστική διαδικασία και να το πετύχει. Το καταφέραμε με τον 4ο 

αποκεντρωμένο, πήραμε την εκμετάλλευση ε 77 μονάδες έναντι 48 του δευτέρου 

ιδιώτη και έχουμε δημιουργήσει γεωτρήσεις, έχουμε συνεργασία με την Περιφέρεια 

και τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε 7.500.000 εκατομμύρια και σε λίγες ημέρες να 

κάνουμε το δίκτυο στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης προκειμένου να στηθούν επιχειρήσεις 

κάθε είδους (βιοτεχνίες, οπωροκηπευτικών κ.ά.) όπου θα «καίνε» νερό αντί για 

πετρέλαιο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική δυναμική στην 

παραγωγή προϊόντων, την οποία θα καρπωθούν οι παραγωγοί. Κι αν οι παραγωγοί 

πηγαίνουν καλά θα πηγαίνει και η ευρύτερη οικονομία. 

Σας είπα ένα παράδειγμα για το σφαγείο όσον αφορά την κτηνοτροφία και ένα για τη 

γεωθερμία, όπου δυστυχώς ο δήμος είναι μόνος του, παλεύει μόνος του και πετυχαίνει 

βέβαια αυτά τα πράγματα γιατί δε φοβάται να αγωνίζεται. 

Ιαματικά λουτρά: ένα πλούσιος δήμος και είναι πρόκληση για τους επιστήμονες να τα 

δέσουν όλα αυτά και να μας δώσουν την Αλεξανδρούπολη και τον Δήμο 
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Αλεξανδρούπολης του αύριο, όπου εκεί σε συνεργασία - πάλι μοντέλο συνεργασίας- 

με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου θα κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση και θα 

ανακαινίσουμε μαζί τους οθωμανικούς λουτρώνες που κατασκευάστηκαν το 1600+ 

προκειμένου να είναι ελκυστικά τα ιαματικά μας λουτρά μαζί με την ανακαίνιση του 

ξενοδοχειακού χώρου. Δε νομίζω ότι θα μας ξεφύγουν τα μεγάλα βαλάντια όταν θα 

υπάρξει αυτή η δυναμική στον χώρο των ιαματικών λουτρών. 

Και βέβαια οι συνδέσεις κ. Λαμπρίδη, που σας εκτιμώ ιδιαιτέρως γιατί με τη δική σας 

συμβολή και με τη συμβολή του τότε Υπουργού, κ. Κουρουμπλή, καταφέραμε να 

πάρουμε τη χρήση για 17 χρόνια έκτασης 48 στρεμμάτων κάτω από τον Φάρο. Ένα 

όνειρο πολλών δημάρχων και πολλών δημοτικών αρχών. Και αφού το καταφέραμε και 

είμαστε έτοιμοι σε λίγε ημέρες να αναπλάσουμε τον χώρο των 48 στρεμμάτων με 

πέργκολες, περιπατητικούς διαδρόμους, χώρους άθλησης κλπ,, να «πατήσουμε» την 

πόλη μας, εκεί που γεννηθήκαμε και μάθαμε να ερωτευόμαστε… αυτή την παραλία 

που είναι δικιά μας. Είναι η Αλεξανδρούπολή μας, είναι ο τόπος μας και μέχρι τώρα 

δεν μπορούσαμε καν να την πατήσουμε γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα ούτε μια μικρή 

ανάπλαση να κάνουμε για να περάσουμε εκεί τα βράδια μας. Μια πόλη χτισμένη στη 

θάλασσα χωρίς θάλασσα. 

Η αυτοδιοίκηση είναι αυτή η οποία τα κατάφερε και μάλιστα σε έναν τεράστιο βαθμό 

αφού με τη Β.Α.Α. όπου ήρθαμε πρώτοι ως Δήμος Αλεξανδρούπολης σε όλη την 

Περιφέρεια, πήραμε 8.500.000 και η ανάπλαση ήδη άρχισε από το σημείο όπου 

βρισκόμαστε (στροφή Εγνατία) μέχρι και τον Άγιο Εύπλου και για αυτό είμαι 

υπερήφανος για τους συνεργάτες μου για τα όσα θα συμβούν στο μέτωπο το 

παραλιακό, με την ανάπλαση των αποθηκών της ΓΑΙΑΟΣΕ με την οποία ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης επίσης συνεργάστηκε -ένα παραδειγματικό μοντέλο συνεργασίας- 

από το 2013 όταν πήραμε τη χρήση για 40 χρόνια αυτών των έξι αποθηκών, για να 

δημιουργήσουμε εκεί ένα κέντρο πολιτισμού που θα ενισχύσει την ανάπλαση του 

παραλιακού μετώπου και θα δημιουργήσει μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η οποία θα 

καλύψει τον σχεδιασμό δεκάδων δημοτικών αρχών πολλών ετών και αυτό είναι το 

ζητούμενο. 

Πολιτισμός, Αρχαία Ζώνη, Κοσμοσώτηρα, Ισάακιος Κομνηνός, μουσεία, Ινστιτούτο 

Θρακικών Μελετών, για το οποίο είμαι πολύ υπερήφανος. Η Θράκη μας με την πίεση 

από τους διπλανούς λαούς να πλαστογραφούν την ιστορία μας –βλέπετε τι τραβάμε 
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τώρα με τα Σκόπια- και με την αδράνεια πολλών ετών ή τους κακούς χειρισμούς 

φτάσαμε σε ένα σημείο να είμαστε διχασμένοι ως λαός και να αφήνουμε άλλα 

προβλήματα αναπτυξιακά και μη, για τα οποία οφείλαμε να σκύψουμε αποκλειστικά 

και μόνο και να δουλέψουμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας ώστε να δημιουργήσουμε 

συγκεντρώσεις προκειμένου να αποσοβήσουμε κινδύνους που ο καθένας πιστεύει ότι 

είναι αλήθεια προκειμένου να διασώσει την ιστορία και η ιστορία είναι όλη μας η ψυχή 

και η ζωή μας. 

Σε ό,τι αφορά το λιμάνι είμαι στεναχωρημένος, είμαι πικραμένος και απογοητευμένος 

γιατί αλήθεια λέτε κ. Λαμπρίδη και σας πιστεύω, αλήθεια λέτε ότι κάνατε αγώνα για 

τρία χρόνια για να μπορέσετε να αποσοβήσετε τον κίνδυνο του ξεπουλήματος του 

λιμανιού. Και επειδή πέρασα όλα αυτά τα στάδια ως γνώση με σεβασμό απέναντι στον 

αγώνα που κάνατε ως Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά και ως Οργανισμός 

Λιμένος Αλεξανδρούπολης, κ. Δούκα, και βάλαμε πλάτη εμείς ως αυτοδιοίκηση με 

καλοπιστία για αυτό και εσείς βάλατε πλάτη και δώσατε στους δημότες τη χρήση των 

47 στρεμμάτων. Αλλά όμως το λιμάνι αυτό αντανακλάει την αδυναμία του κεντρικού 

κράτους να αναπτύξει αυτή τη χώρα. Γιατί το γεγονός ότι ψάχνατε για τρία χρόνια να 

βρείτε το μοντέλο (πώληση.. παραχωρήσεις… υποπαραχωρήσεις), θα περιμένουμε 

πόσο και γιατί να αξιοποιήσουμε αυτόν τον αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα εθνικό 

πλούτο όταν π-έχω μάθει το ποίημα από έξω-  τα εμπορεύματα από το Γιβραλτάρ και 

τις χώρες της Εγγύς Ανατολής θα έρχονται στο λιμάνι μας, το οποίο έχει 1.000 

στρέμματα ζώνη λιμένος, μεγαλύτερη ίσως και από αυτήν του Πειραιά, εκεί θα 

δημιουργήσουμε διαμετακομιστικό κέντρο και εμπορευματικό κέντρο, εκεί θα 

έρχονται όλα τα καράβια και θα αδειάζουν και εμείς μετά με τα σιδηροδρομικά 

Δαρδανέλια τα οποία θα νικήσουν τα Στενά του Βοσπόρου και από πλευράς χρόνου 

και από πλευράς περάσματος, θα τα περνάμε με ηλεκτροκίνηση από την 

Αλεξανδρούπολη προς το Μπουργκάς και από εκεί στις χώρες της Βαλτικής. Το έμαθα 

από έξω, Το λέω χωρίς να το σκέφτομαι. Πότε θα το δω; Πότε θα το δω αυτό που είναι 

ανάπτυξη εθνική; Τι να περιμένουμε άλλο; Μήπως άραγε ο αμερικανικός παράγοντας 

ο οποίος διαφεντεύει τη Θράκη και τα Βαλκάνια μας σταματάει αυτή την ανάπτυξη 

γιατί δε θέλει να επενδύσει ο ίδιος; Εννοώ ο επιχειρηματικός τους παράγοντας; Λες να 

είναι αυτό αλήθεια; Γιατί αν δεν είναι αυτό αλήθεια γιατί ο Κινέζος έχει έρθει πέντε 

φορές στο γραφείο μου –η 7η μεγαλύτερη εταιρία της Κίνας- γιατί τα Αραβικά Εμιράτα 

έρχονται, γιατί οι Ρώσοι έρχονται, γιατί οι Γερμανοί έρχονται και ζητάνε από τον 
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δήμαρχο Αλεξανδρούπολης που δεν είναι ο απόλυτος επαΐων αλλά δεν είναι και ο 

διαχειριστής, είναι αυτός που μπαίνει ανάμεσα για να βοηθήσεις τους άλλους φορείς 

για να δημιουργήσει την εμπιστοσύνη στους επιχειρηματίες οι οποίοι έρχονται για να 

δαπανήσουν και να επενδύσουν τα χρήματά τους, ότι ο δήμος αυτός ο λαός των 

100.000 ανθρώπων σε αυτήν την πόλη θα τους αγκαλιάσει. Όπως κάναμε με το LNG. 

 Έχετε την εντύπωση ότι το LNG συνεργάστηκε με την κεντρική κυβέρνηση πριν το 

2012; Το LNG ήρθε στην Αλεξανδρούπολη γιατί ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και το 

τότε Δημοτικό Συμβούλιο, αφού υπεβλήθη το αίτημα από την τότε εταιρία την 

GASTRADE αν δεχόμαστε, ποιος;  η αυτοδιοίκηση, που στην ουσία και νομικά δεν 

έχουμε καμία υποχρέωση και δικαίωμα να πούμε ναι ή όχι, …ήρθαν οι επιχειρηματίες 

γιατί ξέρουν οι επιχειρηματίες ότι πρέπει πρώτα να περάσουν από το κατώφλι της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και του λαού όπου θα συμβιώσει η επένδυσή του.  Και ρώτησα 

και μου είπαν μηδενική προσβολή το περιβάλλον και με ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου προχωράει η επένδυση του LNG με μηδενική προσβολή στο 

περιβάλλον, με δημιουργία θέσεων και με ενίσχυση του ενεργειακού κόμβου, όπου ο 

κάθε Πρωθυπουργός είναι υπερήφανος όπου πηγαίνει, αλλά γιατί ο δήμος 

Αλεξανδρούπολης λειτούργησε ακριβώς έτσι χωρίς να αισθάνεται ότι είναι μόνο 

διαχειριστής.  

Κι αυτό που θα ήθελα να μάθω κ. Μουρμούρη είναι για τις συνδυασμένες μεταφορές. 

Γιατί αυτό που βλέπετε (στην αφίσα, δημιούργημα του κ. Αγγλιά), αυτό που λειτουργεί 

στην ουσία είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που είμαστε το μεγάλο. Τι εννοώ; 

Αεροπλάνα, τέσσερις συνδέσεις με την Αθήνα, κάτι ελάχιστα πράγματα πού και πού 

όταν πάλι η αυτοδιοίκηση ένα καλοκαίρι καταφέραμε πτήσεις της Aegean από την Αγ. 

Πετρούπολη και τη Μόσχα προς τα εδώ, με πόλεμο πολύ μεγάλο και χωρίς καμία 

συμπαράσταση από κανένα Υπουργείο. Ένας αερολιμένας υψηλών προδιαγραφών.. 

για το λιμάνι δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαι πικραμένος και στεναχωρημένος. Εγνατία 

Οδός… μα είναι δυνατόν να μιλάμε για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων οι 

οποίοι θα έρθουν από τα πέρατα του κόσμου και να τους παρουσιάσουμε ένα λιμάνι το 

οποίο δεν είναι συνδεδεμένο ακόμα με την Εγνατία Οδό; Για 32 εκατομμύρια ευρώ 

που τα παλεύω και μου τα έχει υποσχεθεί ο κ. Σπίρτζης τέσσερις φορές σε εμένα 

προσωπικά; Υποσχέσεις από μια κεντρική σκηνή όπου ο δήμαρχος πηγαίνει ως επαίτης 

και παρακαλεί. Δεν έπρεπε ο δήμαρχος να πηγαίνει ως επαίτης. Έπρεπε να υπάρχει μία 
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υπηρεσιακή δομή για πράγματα τα οποία έχουν λογική, ότι πρέπει να συμβούν για να 

γίνει αυτός ο εθνικός στόχος και εμείς να τα ευλογούμε- ως δήμαρχος εγώ στην τοπική 

αυτοδιοίκηση και ο υπουργός στην Αθήνα-. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργούμε. Κ εμείς 

αντ΄ αυτού, παρακαλούμε. 

Είμαι θυμωμένος πάρα πολύ γιατί δεν είμαι διαχειριστής. 

Λοιπόν, αυτή είναι η Αλεξανδρούπολη. Και θα σας πω τελειώνοντας ότι μαζί με το 

έργο των 60 εκατομμυρίων, ο δήμος Αλεξανδρούπολης από το ΕΣΠΑ διαχειρίζεται 

από εδώ και πέρα με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις 65 εκατομμύρια ευρώ ακόμη. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριοι καθηγητές που είστε εδώ και σας παρακαλώ ό,τι 

ακούσετε ο ένας από τον άλλον, εσείς και διαπιστώσετε ότι πρέπει να κάνετε αυτή τη 

σύζευξη, να την κάνετε και να μας τη δώσετε γιατί θα επιτελέσετε εθνικό καθήκον και 

θα είστε αληθινοί Έλληνες. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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 Α. Ντόκος, Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων & Στρατηγικών Σπουδών-Γενικός 

Διευθυντής Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 

Γεωπολιτική  

Ο Θάνος Ντόκος είναι Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Cambridge. Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα 

Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια 

Πειραιώς και Αθηνών, τη Σχολή Εθνικής Αμύνης, τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και 

τη Διπλωματική Ακαδημία. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Είναι επιτακτική η ανάγκη για ελληνική εξωστρέφεια με βάση ρεαλιστικές αναλύσεις 

και προσδοκίες. Η Θεσσαλονίκη (προς την ενδοχώρα των Βαλκανίων), η 

Αλεξανδρούπολη (προς την Τουρκία και τη Μαύρη Θάλασσα), τα Ιωάννινα και η 

Πάτρα (προς την Αδριατική και τα Δυτικά Βαλκάνια) και η Κρήτη (προς τη Μεσόγειο 

και τη Βόρειο Αφρική) είναι παραδείγματα πόλεων που με μια ορθή πολιτική και την 

αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων μπορούν να μετατραπούν σε εστίες περιφερειακής 

ανάπτυξης, επιτρέποντας στην Ελλάδα να βγει από το αδιέξοδο της αθηναϊκής 

αστυφιλίας. Η Ελλάδα είτε θα αλλάξει, όσον αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

αλλά και στη διαχείριση των κεντρικών της παθογενειών, είτε θα παρακμάσει σε 

επικίνδυνο βαθμό. Και τα δύο σενάρια είναι, δυστυχώς, το ίδιο πιθανά. 

Λέξεις κλειδιά: 

Εξωστρέφεια, Διαρροή εγκεφάλων, Ενέργεια, Στρατηγικός σχεδιασμός, Θεσμικές 

αλλαγές 

 

 

 

Το σημερινό διεθνές σύστημα είναι αυξανόμενα πολύπλοκο, ασταθές και σε περίοδο 

μετάβασης και η ανάγκη καλύτερης κατανόησης των εξελίξεων καθίσταται 

επιτακτικότερη. Είτε συμφωνούμε ιδεολογικά, είτε όχι (και ασφαλώς πέραν των 

πολλών θετικών συνεπειών, υπάρχουν και αρνητικές που πρέπει να αποτελέσουν 

αντικείμενο αποτελεσματικότερης διαχείρισης), ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο 

κόσμο, με συνεχή συρρίκνωση των αποστάσεων και αύξηση της αλληλεξάρτησης, με 
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αποτέλεσμα το ‘φαινόμενο της πεταλούδας’ (η κίνηση των φτερών μιας πεταλούδας 

στη Βραζιλία προκαλούν έναν κυκλώνα στο Τέξας) να γίνεται συχνότερα αισθητό. 

Σε αυτό το ‘θαυμαστό καινούριο κόσμο’, υπάρχουν προκλήσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες 

και είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και προσπάθεια κατανόησης παγκόσμιων και 

περιφερειακών τάσεων, με στόχο τη σκιαγράφηση γεωπολιτικών εξελίξεων και την 

ετοιμασία εκτιμήσεων και προβλέψεων. Σε αυτό το κείμενο θα επιχειρήσουμε να 

παρουσιάσουμε με λίαν συνοπτικό τρόπο τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, τις 

σημαντικότερες προκλήσεις και παθογένειες της χώρας, καθώς και τις πιθανές 

ευκαιρίες για την περιοχή της Θράκης και ιδιαίτερα τον νομό Έβρου και την 

Αλεξανδρούπολη.  

1. Η Ελλάδα πλησίον ενός τόξου κρίσεων 

Η γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Βόρεια Αφρική, 

περιλαμβάνοντας ολόκληρη σχεδόν τη νότια όχθη της Μεσογείου αλλά και μεγάλα 

τμήματα της ενδοχώρας έως τον Περσικό Κόλπο και την υπο-Σαχαρική Αφρική, 

αποτελεί ουσιαστικά ένα γιγάντιο τόξο –ενίοτε αλληλοτροφοδοτούμενων- κρίσεων. Η 

χώρα μας βρίσκεται πολύ κοντά αλλά ευτυχώς όχι εντός των γεωγραφικών ορίων της 

εν λόγω περιοχής αστάθειας και συγκρούσεων. Δεν είμαστε, όμως, αρκούντως μακριά 

για να αποφύγουμε ορισμένες από τις συνέπειες των συγκρούσεων αυτών, ενώ η 

εμπλοκή πολιτικο-οικονομικών και στρατιωτικών οργανισμών στους οποίους ανήκει η 

Ελλάδα μας καθιστά, έστω και εμμέσως, μέρος του προβλήματος.  

Προφανώς η σύγκρουση Δύσης-Ρωσίας με επίκεντρο την Ουκρανία, οι εμφύλιες 

συρράξεις στην Εγγύς Ανατολή και η μετατροπή ορισμένων χωρών σε αποτυχημένα 

κράτη και εστίες εξαγωγής αστάθειας εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους και για τη χώρα 

μας παρά την απουσία άμεσης εμπλοκής μας. Παραδόξως, η τρέχουσα συγκυρία 

προσφέρει και μια ευκαιρία προστασίας των ελληνικών ζωτικών συμφερόντων, 

συσσώρευσης διπλωματικού κεφαλαίου και αύξησης περιφερειακής επιρροής.  

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα αποτελεί την πλησιέστερη νησίδα σταθερότητας στην 

εύφλεκτη περιοχή που περιγράψαμε παραπάνω. Εκτός από μέλος της ΕΕ και του 

ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει οικοδομήσει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και διατηρεί 

παραδοσιακά καλές σχέσεις με τμήματα του Αραβικού κόσμου, αλλά και δυνάμεις 

όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν. Μπορεί το διπλωματικό της αποτύπωμα στην 

περιοχή να είναι περιορισμένο λόγω εσωτερικών προβλημάτων και μη-ενεργητικής 
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εξωτερικής πολιτικής, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί αποδεκτό συνομιλητή για όλους 

σχεδόν τους εμπλεκόμενους στις διάφορες περιφερειακές συγκρούσεις. Θα αυξηθεί 

στο εγγύς μέλλον η ανάγκη τόσο επίσημων όσο -κυρίως- και άτυπων συναντήσεων και 

διαβουλεύσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών και η Ελλάδα θα αποτελούσε 

ιδανικό τόπο φιλοξενίας δραστηριοτήτων επίσημης και ανεπίσημης διπλωματίας. Στη 

λογική των Διεθνών Σεμιναρίων της Χάλκης που διεξήγαγε το ΕΛΙΑΜΕΠ επί περίπου 

μια εικοσαετία, το ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών θα μπορούσε να δημιουργήσει 

ένα ημι-μόνιμο κέντρο διεξαγωγής τέτοιων συναντήσεων (π.χ. στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Δελφών ή σε νησιά όπως η Κρήτη ή η Ρόδος). Προφανώς μια τέτοια προσπάθεια θα 

απαιτούσε πρότερη συνεννόηση με σημαντικές δυνάμεις της ευρύτερης περιοχής και 

συστηματική προετοιμασία, αλλά τα δυνητικά διπλωματικά οφέλη θα ήταν σημαντικά.  

Επίσης, η Ελλάδα θα μπορούσε, εκμεταλλευόμενη τη γεωστρατηγική θέση της, να 

εξετάσει την παροχή διοικητικής υποστήριξης και χρήσης στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων, είτε ακόμη και τη συμμετοχή της σε μη-μάχιμες επιχειρήσεις 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Αυτό φυσικά θα προϋπέθετε συγκεκριμένα και καλά 

επεξεργασμένα ανταλλάγματα είτε με τη μορφή σύγχρονου υλικού για τις ένοπλες 

δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας, είτε διπλωματικής φύσης ωφελημάτων σε 

ζητήματα όπως το Κυπριακό ή η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Ανατολικής 

Μεσογείου. Ευκαιρίες για διπλωματική αναβάθμιση και αμυντική θωράκιση της χώρας 

θα υπάρξουν. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουμε να τις εκμεταλλευθούμε.  

2. Η καταθλιπτική ελληνική πραγματικότητα 

Πως θα μπορούσε κανείς να περιγράψει τη σημερινή Ελλάδα; Ως μια χώρα που 

βρίσκεται σε μια δύσκολη γειτονιά, με μάλλον αρνητική παράδοση στη διαχείριση 

κρίσεων, αντιμέτωπη με δημογραφική κρίση, οικονομικές δουλείες, αδυναμίες του 

κρατικού μηχανισμού, προβληματικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και μια σειρά από 

στρεβλές νοοτροπίες τόσο του πολιτικού προσωπικού, όσο και της κοινωνίας. 

Στερείται, επίσης, ενός συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού και ετοιμασίας ενός 

οδικού χάρτη για την επίτευξη των στόχων που θα έχουν τεθεί.  

Είναι αλήθεια ότι ορισμένες πτυχές της ελληνικής πραγματικότητας είναι ιδιαίτερα 

καταθλιπτικές. Νέοι πολιτικοί με ‘παλιές νοοτροπίες’, ανοιχτή εχθρότητα προς την 

αριστεία και την ιδιωτική πρωτοβουλία, εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται στην 

αποστήθιση και την ισοπεδωτική ομοιομορφία, κυριαρχία της μετριοκρατίας και της 
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φαυλοκρατίας. Προβλήματα παλιά και διαχρονικές παθογένειες, με έντονες, όμως, 

εποχιακές εξάρσεις, καλή ώρα όπως σήμερα. Υπάρχει ευτυχώς και η άλλη Ελλάδα: νέα 

παιδιά με διακρίσεις σε Ολυμπιάδες Μαθηματικών και διεθνείς διαγωνισμούς 

ρομποτικής, εθελοντική προσφορά σε διάφορους τομείς, επιτυχημένες (και μη) start-

ups, δάσκαλοι που αφιερώνουν χρόνο για δραστηριότητες εκτός ωραρίου. Υπάρχουν 

νησίδες αριστείας, αλλά όχι κρίσιμη μάζα, οι θεσμοί εξακολουθούν να είναι αδύναμοι 

και απουσιάζει ο στρατηγικός σχεδιασμός.  

Παράλληλα με τις δικές μας ομφαλοσκοπήσεις, διαμορφώνεται εκτός συνόρων ένας 

θαυμαστός καινούργιος κόσμος με βασικές επιρροές από την 4η βιομηχανική 

επανάσταση και τις οβιδιακές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, τις 

επιστήμες ζωής, τη νανοτεχνολογία και το ίντερνετ των πραγμάτων (πολύτιμη 

εισαγωγή σε αυτά το Singularity Summit που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 

Νοέμβριο 2018). Οι διεθνείς ισορροπίες μεταβάλλονται, καθώς η νέα παγκόσμια 

μονάδα ισχύος είναι τα μεγάλα δεδομένα. Ταυτόχρονα, λαμβάνουν χώρα νέοι 

ανταγωνισμοί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και άλλων σημαντικών δυνάμεων (με την 

Ευρώπη να προσπαθεί, όχι πάντοτε με επιτυχία, να παραμείνει κοντά), σε τομείς όπως 

η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, οι σπάνιες γαίες, οι τεχνολογίες ανανεώσιμης 

ενέργειας, ο έλεγχος του κυβερνοχώρου, τα αυτόνομα οπλικά συστήματα και οι 

τεχνολογίες του διαστήματος.  

Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας αν ξεφύγουμε από τις εμμονές μας σε τομείς 

όπως π.χ. η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης και της 

παραμελημένης ναυτικής εκπαίδευσης), αγγλόφωνης όπου χρειάζεται, για να 

ετοιμάσουμε το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό, να περιορίσουμε τη διαρροή 

εγκεφάλων, αλλά και να εξελιχθούμε σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο. Σε μια 

εποχή όπου τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη ξεκινούν συνεργασίες, 

υπάρχουν και μικρές αχτίδες φωτός, όπως το νέο αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών Νότιας Ευρώπης Εurosud, συνεργασία του Καποδιστριακού και 

άλλων πέντε ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Αλλά η κλεψύδρα συνεχίζει να αδειάζει με 

γοργό ρυθμό.  

3. Η διαρροή εγκεφάλων απειλεί το μέλλον της χώρας 

Απέναντι σε όλα τα σημερινά ή μελλοντικά προβλήματα και προκλήσεις, η Ελλάδα 

έχει να αντιπαρατάξει δύο ισχυρά χαρτιά: το ανθρώπινο δυναμικό (αν και με 
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συρρικνούμενο μέσο επίπεδο και κρίσιμη μάζα στελεχών λόγω των αδυναμιών του 

εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο φαίνεται να «επιστρέφει» στην –προβληματική– 

δεκαετία του 1980 λόγω της ακύρωσης των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων) και τη 

γεωγραφική θέση της χώρας, που θα συνεχίσει να αποτελεί ποικιλόμορφη πύλη προς 

την Ευρώπη (υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι θα συνεχίσει να υφίσταται η ΕΕ ως 

ένας πόλος ισχύος).  

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί λοιπόν ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση 

των πάσης φύσεως προβλημάτων, καθώς και ένα σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος. 

Έχει δε δύο κομβικής σημασίας διαστάσεις: την ποσοτική και την ποιοτική. Η πρώτη 

απειλείται από την υπογεννητικότητα και τη διαρροή εγκεφάλων (brain drain) και η 

δεύτερη από τη βαθύτατη κρίση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά ιδιαίτερα 

στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Αν δεν αντιμετωπιστούν σύντομα οι δύο αυτές 

υπαρξιακής φύσης απειλές, η χώρα μας δεν θα έχει καθόλου καλές μεσο- και 

μακροπρόθεσμες προοπτικές ευημερίας.  

Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, βεβαίως, ότι ιστορικά η Ελλάδα ευημερούσε και 

προόδευε όταν η στρατηγική κουλτούρα και η κυρίαρχη νοοτροπία στην κοινωνία της 

ήταν ’κοσμοπολίτικη’. Με αυτή την έννοια, είναι θεμιτό και απαραίτητο η νέα γενιά 

να βγαίνει από τα σύνορα της χώρας για να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και 

εμπειρίες. Και, βεβαίως, ακόμη και σε πολύ καλύτερες εποχές δεν επέστρεφαν όλοι. 

Είναι, όμως, εξαιρετικά ανησυχητικό όταν: (1) οι αριθμοί όσων φεύγουν αυξάνονται 

σημαντικά και σε αυτούς περιλαμβάνονται τα καλύτερα και πιο ‘ανήσυχα’ μυαλά της 

χώρας και (2) όταν η πλειοψηφία τους δεν επιστρέφει μετά από μερικά χρόνια, όχι 

επειδή δεν αγαπούν ή νοσταλγούν την πατρίδα τους, αλλά επειδή οι συνθήκες είναι 

αποτρεπτικές για παλινόστηση. Και τα προβλήματα ή εμπόδια δεν είναι πάντοτε, ή 

αποκλειστικά, οικονομικής φύσης. Συχνά έχουν να κάνουν με την εσωστρέφεια, την 

έλλειψη αξιοκρατίας (‘μετριοκρατία’, νεποτισμός, κομματικό κράτος και φατριασμός) 

και την αδυναμία προσαρμογής στις διεθνείς στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις 

(επαρχιωτισμός και ομφαλοσκόπηση).  

Σε συνδυασμό με τη δημογραφική παρακμή, η διαρροή εγκεφάλων αποτελεί μια 

υπαρξιακής φύσης απειλή για το μέλλον της χώρας, τόσο όσον αφορά στην οριστική 

έξοδο από τη σημερινή κρίση, όσο και το μέλλον της αγοράς εργασίας και της 

ελληνικής οικονομίας γενικότερα στο πλαίσιο της ‘4ης βιομηχανικής επανάστασης’, 
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ενώ θα συμβάλει αρνητικά και στην ταχεία και ανεξέλεγκτη ποιοτική αλλαγή της 

ελληνικής κοινωνίας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πως αντιστρέφονται οι τάσεις φυγής. 

Σε οποιοδήποτε στοιχειωδώς σοβαρό κράτος, θα είχαν δημιουργηθεί δύο υψηλού 

επιπέδου ‘ομάδες εργασίας’ (task forces) από ειδικούς για να επεξεργαστούν, 

συνδυαστικά και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προτάσεις για την αντιμετώπιση 

του δημογραφικού προβλήματος και της αντιστροφής της διαρροής εγκεφάλων. Καμία 

αντίδραση, όμως, στο καφενείο «Η ωραία Ελλάς».  

Στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον του 21ου αιώνα απαιτούνται, κατ’ 

ελάχιστον, μια γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας με προώθηση του μη-συμβατικού 

τρόπου σκέψης, η καθολική επικράτηση της αξιοκρατίας, μια εκπαιδευτική 

επανάσταση με την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων και έμφαση 

στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ενθάρρυνση (ή τουλάχιστον η μη-

αποθάρρυνση) της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η παροχή σοβαρών κινήτρων για την 

προσέλκυση κορυφαίων ξένων εταιριών, καθώς και ενός τουλάχιστον υψηλού κύρους 

πανεπιστημίου (π.χ. Singularity University), με στόχο τη δημιουργία νησίδων 

αριστείας που σταδιακά θα συνδέονται και θα επεκτείνονται, με πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Αντί για όλα αυτά, το 

ελληνικό κράτος συνεχίζει, σαν άλλος Κρόνος, να τρώει τα παιδιά του. Και ο 

διαθέσιμος χρόνος συνεχώς μειώνεται.  

4. Η Αχίλλειος πτέρνα του Ελληνισμού 

Ανεξάρτητα από την άποψη εκάστου για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η διαδικασία 

κοινοβουλευτικής και δημόσιας συζήτησης έδειξε για μια ακόμη φορά πόσο εύκολο 

είναι να διχαστεί το πολιτικό σύστημα και ο ελληνικός λαός: εργαλειοποίηση 

ευαίσθητου εθνικού θέματος από την κυβέρνηση, επικράτηση των ακραίων φωνών 

στην αντιπολίτευση και, απολύτως αναμενόμενο αποτέλεσμα, επικίνδυνη πόλωση σε 

επίπεδο κοινωνίας. Ελάχιστοι έλαβαν υπόψιν τους ότι: (α) η όξυνση των παθών, με 

φωνές περί εθνικισμού ή μειοδοσίας, αποτελεί ενίοτε μη-ελέγξιμη διαδικασία και (β) 

η εθνική συνεννόηση και συναίνεση αποτελεί σημαντικό συντελεστή ισχύος. 

Δυστυχώς στην περίπτωση της χώρας μας έχει μετατραπεί -διαχρονικά- σε παράγοντα 

αδυναμίας. Από την εποχή των Περσικών Πολέμων, ήδη, οι αντίπαλοι μας 

αξιοποιούσαν τις ελληνικές έριδες για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντά σε 

βάρος των ημετέρων.  
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Της αντιπαράθεσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών προηγήθηκε ο παρ’ ολίγον 

‘θερμός’ διχασμός μεταξύ ‘γερμανοτσολιάδων’/’μενουμευρώπηδων’ και 

‘πατριωτικών δυνάμεων’, όταν η αντιπολίτευση (και όχι μόνο η αριστερή) έσπειρε 

ανέμους για να θερίσει η χώρα θύελλες. Πόσο πιθανή είναι η σταδιακή εξέλιξη του 

πολιτικού συστήματος έτσι ώστε να αρχίσει να λειτουργεί στη λογική της συνεννόησης 

και συναίνεσης, τουλάχιστον στα μεγάλα εθνικά ζητήματα; Όπου, όταν θα το 

επιτρέπουν οι συνθήκες, θα αποφεύγει τη λήψη σημαντικών αποφάσεων το τελευταίο 

διάστημα πριν τις εκλογές, ιδιαίτερα αν οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια σχεδόν 

βέβαιη ήττα της κυβέρνησης; Όπου οι τοποθετήσεις κρατικών αξιωματούχων σε 

κρίσιμες θέσεις θα γίνονται με τρόπο που να μην οδηγούν σε γρήγορη αντικατάσταση 

από τη νέα κυβέρνηση;  

5. Το πολλάκις εξαμαρτείν ουκ λαού σοφού 

Ίμια, ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα, υπόθεση Οτζαλάν, οδός Νιόβης, πυρκαγιές 2007, 

ταραχές Δεκεμβρίου 2008, πλημμύρες Μάνδρας, πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής: η 

σχέση της Ελλάδας με έκτακτες καταστάσεις είναι δυστυχώς λίαν τακτική και τις 

περισσότερες φορές επώδυνη, καθώς σπανίως η διαχείριση τους γίνεται με 

αποτελεσματικό τρόπο. Τα αίτια σε γενικές γραμμές γνωστά: έλλειψη συντονισμού 

ανάμεσα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, περιορισμένη εμπειρία χειριστών (και κυρίως 

μη-αξιοκρατικές επιλογές σε θέσεις-κλειδιά), απουσία ή αδυναμία εφαρμογής 

προεπεξεργασμένων σεναρίων αντίδρασης.  

Μετά τις επιβεβλημένες παραιτήσεις/καρατομήσεις και την αναζήτηση ευθυνών για 

την τραγωδία στο Μάτι -καθώς υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρά επιχειρησιακά 

προβλήματα, κυρίως στις επικοινωνίες-, επείγει η εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς 

ανάλογες ακραίες καταστάσεις είναι πιθανό  ότι θα επαναληφθούν. Αν στις συνήθεις 

έκτακτες καταστάσεις προσθέσει κανείς το ενδεχόμενο κυβερνο-επιθέσεων ή 

πανδημιών, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του μηχανισμού 

πολιτικής προστασίας, τόσο όσον αφορά στον πληθυσμό και το περιβάλλον, όσο και 

τις κρίσιμες υποδομές. 

Πέραν της θεσμικής ενίσχυσης του εθνικού μηχανισμού διαχείρισης εκτάκτων 

καταστάσεων και της αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας, είναι απαραίτητες οι 

ουσιαστικές αλλαγές σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση (με στόχο τη δημιουργία της 

απαραίτητης κουλτούρας ασφαλείας, καθώς και μιας κρίσιμης μάζας στελεχών με 
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υψηλό βαθμό συνεκπαίδευσης και συναντίληψης), οργάνωση και νοοτροπία της 

τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης (π.χ. για θέματα εκκένωσης περιοχών), αλλά και 

της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα (επανεξέταση της ατομικής και συλλογικής 

συμπεριφοράς και σημαντική αύξηση του εθελοντισμού) και ευρωπαϊκό. Σε έρευνα της 

ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ με συντονιστή τον καθηγητή Γιώργο Παγουλάτο, σε συνεργασία με το 

ΕΛΙΑΜΕΠ, προτείνεται μεταξύ άλλων η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού 

Κέντρου Ασφαλείας με οκτώ ξεχωριστές κατευθύνσεις εκπαίδευσης στελεχών από 

κράτη-μέλη. Μια από τις προτεινόμενες κατευθύνσεις είναι η ‘διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών καταστροφών’, με συνεκπαίδευση στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Προτείνεται επίσης η δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της 

ΕΕ με έδρα την Ελλάδα.1 Ιδέες και προτάσεις υπάρχουν, αναζητείται η πολιτική 

βούληση και η σοβαρότητα. 

 

6. ‘Όποιος δεν καταφέρνει να αλλάξει είναι καταδικασμένος σε εξαφάνιση: η 

επιτακτική ανάγκη για θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 

Η (φανταστική) χώρα Ε βρίσκεται σε μια λίαν δύσκολη περιοχή του πλανήτη, που 

χαρακτηρίζεται από οβιδιακές μεταμορφώσεις, ανταγωνισμούς και συγκρούσεις. 

Αντιμετωπίζει μια απειλή εδαφικής φύσης από γειτονική χώρα. Έχει ανοιχτά ζητήματα 

με άλλα γειτονικά κράτη. Λόγω γεωγραφικής θέσης, αλλά και άλλων παραγόντων, 

καλείται να διαχειριστεί μεγάλες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και να 

αντιμετωπίσει ζητήματα εσωτερικής και διεθνούς τρομοκρατίας, καθώς και 

(διεθνικού) οργανωμένου εγκλήματος. Περνάει μια σοβαρή οικονομική κρίση που την 

έχει υποχρεώσει να μειώσει τις αμυντικές δαπάνες της σωρευτικά κατά 40-45% σε μια 

πενταετία και ως εκ τούτου έχει μειώσει σημαντικά μισθούς και συντάξεις 

στρατιωτικών (αλλά και αστυνομικών και διπλωματών). Δυσκολεύεται να συντηρήσει 

τον υπάρχοντα εξοπλισμό, πολύ περισσότερο να τον ανανεώσει.  

Από μια τέτοια (φανταστική, θυμίζουμε) χώρα θα ανέμενε κανείς ότι θα υλοποιείτο μια 

σειρά θεσμικών αλλαγών στο χώρο της ασφάλειας, με πρώτη την αναβάθμιση της 

                                                 
1 https://www.eliamep.gr/publication/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-

%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/ 

https://www.eliamep.gr/publication/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/
https://www.eliamep.gr/publication/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/
https://www.eliamep.gr/publication/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/
https://www.eliamep.gr/publication/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/
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εκπαίδευσης. Στο χώρο της άμυνας, θα προχωρούσε επιτέλους η αλλαγή της δομής 

δυνάμεων με το κλείσιμο/συγχώνευση μονάδων στην ενδοχώρα και το Λεκανοπέδιο, 

με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού. Θα καθιερωνόταν μια περιοδική 

διαδικασία αμυντικής αναθεώρησης για την εξέταση κρίσιμης σημασίας ζητημάτων 

και την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων. Θα λαμβάνονταν αποφάσεις σχετικά 

με τη θητεία, καθιερώνοντας την υποχρεωτική στράτευση στα 18 ή 19 έτη.  

Στο Υπουργείο Εξωτερικών θα μειώνονταν ο αριθμός των πρεσβειών και 

αντιπροσωπειών και θα προχωρούσε η εσωτερική αναδιοργάνωση του Υπουργείου για 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Η Ελληνική Αστυνομία θα υιοθετούσε ένα 

δόγμα εσωτερικής ασφαλείας και θα προχωρούσε σε μια ευρεία αναδιοργάνωση. Θα 

δημιουργείτο ένα τεχνοκρατικής λογικής Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για 

αποτελεσματικότερο στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση κρίσεων. Και η χώρα θα 

διεκδικούσε πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ικανότητας 

στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας. Σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, κατά τη διάρκεια 

της κρίσης οι πολιτικές ηγεσίες δεν υλοποίησαν καμία θεσμική αλλαγή στο χώρο της 

ασφάλειας. Και μια τέτοια χώρα, φανταστική ή πραγματική, φοβάμαι ότι ουδείς μπορεί 

να τη σώσει από την παρακμή.  

7. Είναι εφικτή η παραμονή στο σκληρό πυρήνα της ΕΕ; 

Στη Λευκή Βίβλο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζονται πέντε σενάρια 

για τα επόμενα βήματα της ΕΕ: (1) business as usual (2) οπισθοχώρηση στο επίπεδο 

της κοινής αγοράς (3) διαφοροποιημένη ενοποίηση (4) λιγότερη αλλά πιο 

αποτελεσματική Ένωση και (5) επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Χωρίς να 

μπορεί να αποκλειστεί το (1) για λόγους πολιτικής και γραφειοκρατικής αδράνειας και 

με δεδομένο ότι το (5) παραμένει μεν ο τελικός στόχος αλλά κρίνεται ως ανέφικτο για 

το προσεχές μέλλον και ότι οποιαδήποτε μορφής οπισθοχώρηση θεωρείται 

ανεπιθύμητη εξέλιξη, καταλήγουμε δια της εις άτοπον απαγωγής στο σενάριο (3) ως 

την πιθανότερη επιλογή για την ΕΕ. Η ιδέα μιας Ένωσης «μεταβλητής γεωμετρίας» ή 

«ομόκεντρων κύκλων» δεν αποτελεί ασφαλώς μια καινοφανή έννοια, καθώς έχει 

εφαρμοστεί στο πλαίσιο της Ευρωζώνης ή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας. Λόγω του αυξανόμενου ευρωσκεπτικισμού και τάσεων επανεθνικοποίησης 

πολιτικών σε επίπεδο ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και κοινωνιών, η αναζήτηση 

«ιστοριών επιτυχίας» σε συγκεκριμένους τομείς όπου διαφαίνεται μια ελάχιστη 
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συναίνεση και διάθεση βαθύτερης συνεργασίας φαντάζει σχεδόν ως μονόδρομος στη 

σημερινή Ευρώπη των πολλαπλών κρίσεων. 

Μια τέτοια εξέλιξη είναι φυσικό να προβληματίζει την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας έχει 

μεν ως πάγια επιδίωξη την πλήρη συμμετοχή σε όλες τις ευρωπαϊκές διεργασίες και 

θεσμούς, αλλά θεωρείται από ορισμένους κύκλους ως ο «αδύναμος κρίκος» της 

Ευρωζώνης και ίσως όχι μόνο. Δεν αμφισβητείται το ελληνικό ενδιαφέρον και 

βούληση για παραμονή στο σκληρό πυρήνα της ΕΕ, αλλά η ικανότητα της χώρας να 

το επιτύχει. Το θετικό στοιχείο είναι ότι σε αρκετούς από τους συζητούμενους τομείς 

εμβάθυνσης της συνεργασίας, όπως η άμυνα, η εσωτερική ασφάλεια και η 

μετανάστευση, η Ελλάδα μπορεί για διάφορους λόγους (γεωγραφία, δυνατότητες) να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και 

η κατοχύρωση θέσης στο σκληρό πυρήνα προϋποθέτουν (α) τη δραστήρια παρουσία 

στις ευρωπαϊκές διεργασίες και (β) την υλοποίηση μιας σειράς βαθέων διαρθρωτικών 

αλλαγών στο μηχανισμό εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας. 

Η ενεργός συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διεργασίες πρέπει να γίνει σε πολλαπλά 

επίπεδα: Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με ανάληψη πρωτοβουλιών, 

οικοδόμηση συμμαχιών, επεξεργασία προτάσεων και έγκαιρη παρέμβαση στις υπό 

διαμόρφωση πολιτικές της ΕΕ), των εθνικών κοινοβουλίων και κυβερνήσεων, της 

κοινωνίας πολιτών και των δεξαμενών σκέψης. Σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και 

μετανάστευσης η Ελλάδα μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο διαμέσου της ενεργού 

συμμετοχής της ή να δημιουργήσει σοβαρό κενό διά της απουσίας της. Η ενεργός 

συμμετοχή, ωστόσο, προϋποθέτει την εκ βαθέων αναμόρφωση του τομέα εθνικής 

ασφαλείας (Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη). 

Όπως όμως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, καθ’όλη τη διάρκεια της 

κρίσης ουδεμία διαρθρωτική αλλαγή έχει υλοποιηθεί στον εν λόγω τομέα. Επιπλέον, 

είναι απαραίτητη και μια προσπάθεια αύξησης της ελκυστικότητας και δυνητικής 

χρησιμότητάς μας στα μάτια της άλλης πλευράς, δηλαδή των Ευρωπαίων εταίρων μας.   

Ορισμένες συμπερασματικές σκέψεις 

Ευτυχώς έχει αρχίσει να αλλάζει η παλαιά αντίληψη σχετικά με το νομό Έβρου ως 

τόπου επαγγελματικής εξορίας. Πλέον έχει τη διπλή ιδιότητα της ανατολικής εισόδου 

και εξόδου της χώρας έναντι της Τουρκίας και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, 

που εφάπτεται και με τη μεγάλη δύναμη της περιοχής, τη Ρωσία. Ιδιαίτερη αναφορά 
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θα πρέπει να γίνει, βεβαίως, στην Τουρκία, που συνεχίζει να αποτελεί ένα ‘οικόπεδο’ 

με μεγάλη γεωστρατηγική αξία, αλλά και πολλά ανοιχτά εξωτερικά και εσωτερικά 

μέτωπα, με σημαντικότερο το κουρδικό, αλλά και την υψηλότατη εσωτερική πόλωση 

λόγω του τρόπου με τον οποίο κυβέρνησε τη χώρα ο Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν και το 

Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).  

Οι δυσκολίες και η αυξομειούμενη ένταση στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις θα 

συνεχιστούν, όπως και οι μεταναστευτικές ροές, με το νομό Έβρου να αποτελεί μια 

από τις σημαντικές πύλες της Ευρώπης στο πλαίσιο αυτό. Για τη διαχείριση των ροών 

αυτών θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη η αύξηση της παρουσίας της νέας ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Ακτοφυλακής/Συνοριοφυλακής, τόσο στον Έβρο, όσο και στο Αιγαίο. Οι 

ελληνοτουρκικές δυσκολίες θα απαιτήσουν τη διατήρηση της παρουσίας των 

ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, ενώ η ανάπτυξη και βέλτιστη δυνατή 

ενσωμάτωση της μειονότητας είναι ένα στοίχημα που πρέπει οπωσδήποτε να κερδηθεί. 

Τέλος, παρά τα όποια άλλα διμερή προβλήματα και τις τρέχουσες δυσκολίες για την 

οικονομία της, η Τουρκία θα παραμείνει μια σημαντική οικονομική δύναμη και θα 

πρέπει να διερευνήσουμε τυχόν ευκαιρίες ενίσχυσης των διμερών οικονομικών 

σχέσεων. 

Ένας γεωοικονομικός και γεωπολιτικός χάρτης θα αποτύπωνε τη σημασία της περιοχής 

(Θράκης και ανατολικής Μακεδονίας) στο χάρτη μεταφορών (Ευρωπαϊκός Διάδρομος 

Νο. 8, Εγνατία Οδός), τον ενεργειακό χάρτη (TAP, TGI, ίσως η ευρωπαϊκή συνέχεια 

του Turkish Stream, IGB, ενώ αναφορά θα πρέπει να γίνει και στις εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης και από-υγροποίησης σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα), ενώ 

ολόκληρη η Ελλάδα βρίσκεται εντός της γιγάντιας κινεζικής γεωοικονομικής 

πρωτοβουλίας Belt and Road Initiative. Να σημειωθεί και το αυξανόμενο στρατηγικό, 

ενεργειακό και οικονομικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή της Θράκης 

γενικότερα, και το νομό Έβρου ειδικότερα.  

Ασφαλώς απαιτείται μεγάλη προσοχή στην προσέγγιση ευαίσθητων γεωστρατηγικών 

ζητημάτων, καθώς την ιδιωτική διπλωματία την πληρώσαμε ακριβά στο παρελθόν.  

Χρειαζόμαστε, όμως, τοπικές ηγεσίες με ενεργές κεραίες που να είναι δημιουργικά 

‘ανήσυχες’. Θα πρέπει βεβαίως, να έχουν δημιουργήσει/προσελκύσει και μια κρίσιμη 

μάζα στελεχών που να κατανοούν τις εξελίξεις και να εντοπίζουν και εκμεταλλεύονται 

ευκαιρίες. Λέμε αναμφίβολα ναι σε προσπάθειες εκμετάλλευσης ευκαιριών σε επίπεδο 
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περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι άλλωστε και η επικρατούσα 

λογική στην ΕΕ και υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης.  

Συμπερασματικά, είναι επιτακτική η ανάγκη για ελληνική εξωστρέφεια με βάση 

ρεαλιστικές αναλύσεις και προσδοκίες. Η Θεσσαλονίκη (προς την ενδοχώρα των 

Βαλκανίων), η Αλεξανδρούπολη (προς την Τουρκία και τη Μαύρη Θάλασσα), τα 

Ιωάννινα και η Πάτρα (προς την Αδριατική και τα Δυτικά Βαλκάνια) και η Κρήτη 

(προς τη Μεσόγειο και τη Βόρειο Αφρική) είναι παραδείγματα πόλεων που με μια ορθή 

πολιτική και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων μπορούν να μετατραπούν σε εστίες 

περιφερειακής ανάπτυξης, επιτρέποντας στην Ελλάδα να βγει από το αδιέξοδο της 

αθηναϊκής αστυφιλίας. Η Ελλάδα είτε θα αλλάξει, όσον αφορά στην περιφερειακή 

ανάπτυξη, αλλά και στη διαχείριση των κεντρικών της παθογενειών, είτε θα 

παρακμάσει σε επικίνδυνο βαθμό. Και τα δύο σενάρια είναι, δυστυχώς, το ίδιο πιθανά.  
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Κ. Ζαφείρης, Επ. Καθηγητής Δημογραφίας, ΔΠΘ. - Μέλος της Επιστημονικής 

Ερευνητικής Ομάδας ΔιαΝΕΟσις , Το  Δημογραφικό πρόβλημα 

 

Η Πληθυσμιακή Εξέλιξη της Ελλάδας (2015-2050) 

Ο Πληθυσμός της Ελλάδος χαρακτηρίζεται από 

 Σημαντική αύξηση από 7,6 εκατ. το 1951 σε 10,8 εκατ. το 2015  

 Προοδευτική γήρανση: μέση ηλικία 30 και 43,1 έτη το 1951 και το 2014 

αντίστοιχα, δηλαδή +13,1 έτη και διάμεσος ηλικία 26 και 43 αντίστοιχα, 

δηλαδή +17 έτη  

 Περιορισμό της γονιμότητας  

 Αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής κατά 10 χρόνια 

 Αστικοποίηση κατά 80% και συγκέντρωση στο 6% της επικράτειας 

 Από εθνικά ομοιογενής σήμερα, συμπεριλαμβάνει 1 εκ, που δεν έχουν ελληνική 

καταγωγή και αρκετούς χωρίς νόμιμα έγγραφα 

Οι 4 περίοδοι της μεταπολεμικής πληθυσμιακής εξέλιξης 

1945-1975: • Η αύξηση του πληθυσμού κατά την περίοδο αυτή (+ 2 εκατ.) οφείλεται 

αποκλειστικά στο γεγονός ότι το αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο της περιόδου 

(είσοδοι μείον έξοδοι) υπερκαλύπτεται από το θετικότατο φυσικό της ισοζύγιο 

(γεννήσεις μείον θάνατοι) • υψηλή μετανάστευση προς το εξωτερικό • έντονη 

κινητικότητα στο εσωτερικό 

1978-1990: ‧ Η αύξηση του πληθυσμού τη δεκαετία αυτή (+0,5 εκατ.) οφείλεται, 

κυρίως, στο θετικό, αν και προοδευτικά συρρικνωμένο, φυσικό ισοζύγιο και 

δευτερευόντως μόνο στο μεταναστευτικό ισοζύγιο, που από αρνητικό κατά την 

προηγούμενη περίοδο μεταβάλλεται πλέον σε θετικό. ‧ ταχύτατη συρρίκνωση των 

γεννήσεων ‧ απρόσκοπτη αύξηση των θανάτων (από 82.000 στις 94.000) ‧ ανακοπή της 

εξωτερικής μετανάστευσης ‧ επιστροφή ενός τμήματος των μεταναστών που εισήλθαν 

στη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες ‧ έντονη κινητικότητα στο εσωτερικό της χώρας 

(εσωτερική μετανάστευση) 

1990-2008: • Στη μαζική αυτή προσέλκυση αλλοδαπών αποδίδεται σχεδόν 

αποκλειστικά η αύξηση (+1,2 εκατ.) του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας την 

εικοσαετία αυτή • η πτώση των γεννήσεων ανακόπτεται προσωρινά ως επίπτωση της 
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ωρίμανσης του ημερολογίου της τεκνογονίας • οι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται 

απρόσκοπτα, με αποτέλεσμα το φυσικό ισοζύγιο να αφήνει ένα μικρό θετικό 

πλεόνασμα στην περίοδο αυτή (λιγότερο από 80.000) • Η εσωτερική μετανάστευση 

επιβραδύνεται (και κατευθύνεται, κυρίως, προς τη Θεσσαλονίκη και τα άλλα μεγάλα 

αστικά κέντρα) και ταυτόχρονα η χώρα μετατρέπεται σε χώρα εισροής αλλοδαπών. 

2008-2015: ‧ Ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει αρχίσει πλέον να μειώνεται εξαιτίας του 

αρνητικού πρόσημου τόσο του φυσικού όσο και του μεταναστευτικού ισοζυγίου ‧ εκ 

νέου μείωση των γεννήσεων και η συνεχής αύξηση των θανάτων ‧ ανατροπή των 

θετικών μεταναστευτικών ισοζυγίων  

1. Τμήμα των εγκατεστημένων τις δύο προηγούμενες δεκαετίες αλλοδαπών 

οικονομικών μεταναστών επιστρέφει στη χώρα του  

2. Συνεχίζεται η εισροή αλλοδαπών, οικονομικών μεταναστών και προσφύγων από τις 

ευρισκόμενες σε κρίση, λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη στη χώρα μας  

3. Ένα νέο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων προς το εξωτερικό αναδύεται με έντονη 

συμμετοχή σε αυτό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (brain drain), καθώς και 

ατόμων με κάποια μεταναστευτική –άμεση η έμμεση–εμπειρία (δεύτερη ή τρίτη γενεά 

μελών νοικοκυριών  

4. Ανακόπτεται σχεδόν πλήρως η τάση μετακίνησης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και 

αναδύεται δειλά μια τάση επιστροφής των εσωτερικών κυρίως μεταναστών των 

προηγούμενων δεκαετιών στις περιοχές προέλευσής τους 

Σήμερα… 

 άνιση κατανομή του πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο και ταυτόχρονα την 

αλλαγή της σύνθεσής του, καθώς η χώρα μας, με τους αλλοδαπούς να 

αποτελούν πλέον το 10% του συνόλου, ελάχιστα διαφοροποιείται από άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες με μεταναστευτική παράδοση πολλών δεκαετιών 

 η τελευταία περίοδος, η οποία έχει ως σημείο εκκίνησης τα πρώτα χρόνια της 

τρέχουσας δεκαετίας και συμπίπτει αφενός μεν με την εκδήλωση της 

οικονομικής κρίσης, αφετέρου δε με την ανάδυση της «προσφυγικής κρίσης», 

παραμένει «ανοικτή».  
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Γονιμότητα 

 για το 2015, η μέση ηλικία στην απόκτηση του πρώτου παιδιού είναι ήδη 

εξαιρετικά υψηλή (30 έτη), στη δε γενεά των γυναικών που γεννήθηκαν το 1975 

θα υπερβεί τα 29,5 έτη, με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις μας 

 η αναβολή των πρώτων γεννήσεων 

 η τάση αύξησης της ατεκνίας  

 οι γενεές των γυναικών που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1950 και στο 1954 

έφεραν στον κόσμο 2 παιδιά ανά γυναίκα κατά μέσον όρο, αυτές που 

γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1960 και στο 1964 1,86 παιδιά και αυτές των γενεών 

1970-1974 1,6 παιδιά 

 η κρίση του δημόσιου συστήματος υγείας ‧ η μείωση των εισοδημάτων ‧ 

ειδικότερα, έχει ήδη επιβραδυνθεί σημαντικά (και σύντομα πιθανότατα θα 

αναστραφεί) η πρότερη μακροχρόνια τάση αύξησης του προσδόκιμου ζωής στη 

γέννηση (ενώ πιθανότατα θα μειωθούν και τα χρόνια ζωής σε καλή κατάσταση 

υγείας πριν από το θάνατο) ‧ προσφυγική κρίση ‧ η επιστροφή των Μεταναστών 

της δεκαετίας του 1990 στις πατρίδες τους ή σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ‧ η 

μετανάστευση Ελλήνων πτυχιούχων για την εύρεση εργασίας 

Η Μεθοδολογία για την Εκτίμηση του Αναμενόμενου Μόνιμου Πληθυσμού στην 

Ελλάδα 

Οι προβολές του πληθυσμού στον ορίζοντα του 2050 για την Ελλάδα στην παρούσα 

μελέτη έγιναν με τη μέθοδο των συνισταμένων κοορτών (cohort component 

method, βλ. Πίνακα Δ1). Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου απαιτεί τη γνώση της 

κατανομής του πληθυσμού ανά φύλο και ηλικία στο χρόνο εκκίνησης της προβολής 

(χρόνος βάσης εδώ η 1/1/2015), καθώς και τη δημιουργία υποθέσεων (σεναρίων) 

για την εξέλιξη των βασικών δημογραφικών συνιστωσών (γονιμότητας- 

θνησιμότητας- μετανάστευσης), έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση του τελικού 

μεγέθους του αναμενόμενου πληθυσμού, όπως και της κατανομής του ανά φύλο 

και ηλικία (της πληθυσμιακής του πυραμίδας) στο μέλλον. 

Η πρώτη διαδρομή –RESILIANCE- Ανθεκτικότητα- (σε αυτή στηρίζονται και τα 

δύο εκ των έξι σεναρίων δημογραφικών προβολών που δημιουργήσαμε στη 

συνέχεια) εδράζεται στην υπόθεση αφενός μεν της προοδευτικής επιστροφής σε 

συνθήκες «κανονικότητας» με ρυθμούς ήπιας μεγέθυνσης και παραμονή στη ζώνη 
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του ευρώ, χωρίς περαιτέρω σημαντική απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και 

μειώσεις των κοινωνικών δαπανών, χωρίς ριζικές αλλαγές επί τα χείρω στο 

δημόσιο σύστημα υγείας (και στις προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό), όπως και 

χωρίς σημαντική πτώση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, αφετέρου δε 

της προοδευτικής μείωσης της ανεργίας –κυρίως δε εκείνης των νέων- από τα τέλη 

της τρέχουσας δεκαετίας /αρχές της επόμενης). 

Το δεύτερο σενάριο προϋποθέτει μια προοδευτική «χαλάρωση» των απαιτήσεων 

των εταίρων και εγγράφεται στη λογική μιας «μινιμαλιστικής», προοδευτικής, 

σχετικής σύγκλισης στο πλαίσιο της Ε.Ε. (χαμηλοί μεν, αλλά θετικοί ρυθμοί 

αύξησης του ΑΕΠ και παράλληλα διατήρηση ενός ελάχιστου κράτους πρόνοιας), 

με την Ελλάδα να μην απομακρύνεται ιδιαίτερα από τις λογικές ανάπτυξης των 

λοιπών δυτικοευρωπαϊκών χωρών-μελών της Ε.Ε. Το σενάριο αυτό, όσον αφορά 

τις υποθέσεις για την πορεία των δύο εκ των τριών δημογραφικών συνιστωσών, 

δίνει : α) προοδευτική –αν και με επιβραδυνόμενους ρυθμούς σε σχέση με το 

παρελθόν – αύξηση των προσδόκιμων ζωής (δύο παραλλαγές) και β) αύξηση του 

συνθετικού δείκτη γονιμότητας σε μια πρώτη φάση, σταθεροποίησή του δε σε 1,55-

1,6 παιδιά ανά γυναίκα την τελευταία εικοσαετία της προβολικής περιόδου (δύο 

παραλλαγές). 

Η δεύτερη διαδρομή –INEGALITY-Ανισότητα- υιοθετεί την υπόθεση της 

παράτασης της κρίσης, με επιδείνωση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεών της, 

και την αύξηση των ανισοτήτων, είτε μέσω της περαιτέρω απορρύθμισης της 

αγοράς εργασίας, όπως και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των 

νοικοκυριών, είτε ακόμη μέσω της δραστικής συρρίκνωσης των κοινωνικών 

δαπανών (είτε ακόμη εντέλει και με έξοδο από ευρωζώνη). Εάν, και από την οπτική 

γωνία των οικονομικών και τομεακών ευκαιριών (opportunities) οι 

προαναφερθείσες λογικές διαφοροποιούνται σαφώς, οι επιπτώσεις τους στο 

δημόσιο σύστημα υγείας (και επομένως στη θνησιμότητα) είναι σχεδόν 

ταυτόσημες, εφόσον και οι τρεις πιθανότητα θα οδηγήσουν σε μείωση του 

προσδόκιμου ζωής (στα σενάρια δημογραφικών προβολών που στηρίζονται στη 

διαδρομή αυτή υιοθετούνται δύο παραλλαγές). Όσον αφορά τη γονιμότητα, αυτή 

είναι δυνατόν είτε να ακολουθήσει μια ιδιαίτερα «χαμηλή πτήση» (σταθεροποίηση 

για μεγάλη περίοδο γύρω από τα 1,30-1,35 παιδιά/γυναίκα) είτε τα νοικοκυριά, στο 
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πλαίσιο μιας μονιμότερης πλέον προσαρμογής τους στο γενικότερο κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον και σε συνθήκες που δε θα επιτρέπουν ιδιαίτερες αναμονές 

βελτίωσης, τόσο της θέσης τους, όσο και αυτής των επιγόνων τους (κοινωνική 

ανέλιξη μέσω κυρίως της επένδυσης στην εκπαίδευση και σε όμορα αυτής πεδία), 

και υπό το «σοκ» της γήρανσης, να αντιδράσουν θετικά, αυξάνοντας μετά το 2030 

τον αριθμό των παιδιών τους (περίπου 1,7 παιδιά/ γυναίκα).  
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Οι αναπτυξιακές δυνατότητες στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου- προκλήσεις και 

προοπτικές 

Α. Τσακανίκας, Καθηγητής ΕΜΠ – Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου 

Επιχειρηματικότητας ΙΟΒΕ 

 

Ο Άγγελος Τσακανίκας έχει συμμετάσχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 

στην ευρύτερη περιοχή των οικονομικών της καινοτομίας, την κοινωνικοοικονομική 

έρευνα και την κοινωνία της πληροφορίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

σχετίζονται με την τεχνολογική και επιχειρηματική στρατηγική, τα οικονομικά της 

καινοτομίας, την επιχειρηματικότητα και τις σχετικές πολιτικές.  

 

 

Περίληψη:  

 

Η ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης διαθέτει ορισμένα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα που μπορούν να υποστηρίξουν βιώσιμες αναπτυξιακές δυνατότητες, 

στο πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα, περισσότερο βιώσιμου και 

με ποιοτικές θέσεις εργασίας.  

Στην παρούσα εργασία δίνεται έμφαση στον τομέα της βιομηχανίας και στη σημασία 

που αυτός έχει για την τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται σύντομα 

οι τρέχουσες τάσεις στις επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία της περιοχής,. 

Ταυτόχρονα εξετάζονται οι τοπικοί πολλαπλασιαστές της μεταποίησης και 

προτείνονται ως βασικός παραγωγικός πυλώνας για την περιοχή.  

 

Λέξεις κλειδιά: βιομηχανία, τοπικοί πολλαπλασιαστές, οικονομικό αποτύπωμα, 

οικονομικό κλίμα 

 

 

Ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τη χώρα και ο ρόλος των επιχειρήσεων  

 

Η Ελλάδα σήμερα έχοντας υποστεί μία οξεία οικονομική κρίση και έχοντας απωλέσει 

σχεδόν το 25% του ΑΕΠ που είχε το 2008, βρίσκεται σε μία πορεία σταθεροποίησης. 

Ταυτόχρονα έχει επιτευχθεί εξισορρόπηση αναφορικά με το δημοσιονομικό και το 
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εμπορικό ισοζύγιο, καθώς καταγράφει πλέον πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Για 

τρίτο χρόνο το 2018 σημειώθηκε ένας θετικός ρυθμός ανάπτυξης, ενώ εκτιμάται ότι 

και το 2019 η οικονομία θα κινηθεί με έναν ρυθμό μεγέθυνσης στην περιοχή του 2%. 

 

Ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτή η τάση δεν είναι απαραίτητα μεσοπρόθεσμα 

διατηρήσιμη, εφόσον εξακολουθεί να τροφοδοτείται κυρίως από την κατανάλωση. Αν 

και έχει πραγματοποιηθεί μία ήπια διαρθρωτική αλλαγή με σημαντική ενίσχυση των 

εξαγωγών, εν τούτοις οι επενδύσεις παραμένουν χαμηλές, ενώ κάθε βελτίωση στην 

ιδιωτική κατανάλωση τροφοδοτεί τις εισαγωγές, επαναφέροντας προβλήματα του 

παρελθόντος. Ταυτόχρονα, η ανεργία μπορεί να περιορίζεται με αργό βήμα, ωστόσο η 

ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται αλλά και οι τομείς όπου 

καταγράφεται κυρίως αυτή η αύξηση (Εμπόριο και Τουρισμός) προβληματίζουν. 

 

Η οικονομία επομένως βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, με 

περισσότερο βιώσιμα και διατηρήσιμα χαρακτηριστικά. Το βασικό ζητούμενο σήμερα 

λοιπόν είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οι 

διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι, θα είναι περιορισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι προκύπτει 

ανάγκη αφενός για «έξυπνη» εξειδίκευσή τους -  συμπεριλαμβανομένης της 

περιφερειακής εξειδίκευσης, καθώς δεν έχουν όλα τα περιφερειακά οικοσυστήματα τα 

ίδια χαρακτηριστικά - αφετέρου για μόχλευση και ιδιωτικών πόρων σε τομείς 

συγκριτικού πλεονεκτήματος για τη χώρα. Συνέργειες δηλαδή δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα και εστίαση σε τομείς όπου διαθέτουμε ή μπορούμε να σχετικά εύκολα να 

πετύχουμε πλεονεκτήματα σε σχέση με βασικούς ανταγωνιστές μας στην ευρύτερη 

περιοχή.  

 

Σε αυτή την πορεία είναι καθοριστικός ο ρόλος των επιχειρήσεων, δημόσιων και 

ιδιωτικών. Υπάρχει όμως ανάγκη για παραγωγικές επενδύσεις και όχι απλώς μετοχικές 

τοποθετήσεις, δηλαδή επενδύσεις με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, οι οποίες 

δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στόχος μας δεν μπορεί παρά να είναι η 

βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και όχι απλώς η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας κόστους. Με βάση το ιστορικό κεκτημένο και την πορεία της 

χώρας τα τελευταία 40 χρόνια, οφείλουμε να απομακρυνόμαστε από τη λογική του 

χαμηλού εργατικού κόστους ως μοχλό επίτευξης της ανταγωνιστικότητάς μας. 

Εργαλεία όπως η φθηνή (και παράνομη) εργασία, οι περιβαλλοντικές εκπτώσεις ή 



50 

 

απλώς πυροσβεστικές παρεμβάσεις τύπου voucher, δεν μπορούν να αποτελούν οδηγό 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου. Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι καμία οικονομία δεν είναι 

«ανταγωνιστική», αν ένα μεγάλο μέρος των πολιτών της δεν έχει εργασία. 

 

Άλλωστε, πλήθος ερευνών αποδεικνύει τη σημασία της συνολικής καινοτομικής 

επίδοσης μιας χώρας ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας: Η καινοτομία έχει αποδειχθεί 

ότι διαφοροποιεί τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όρους ανταγωνιστικότητας 

σε βαθμό πιο ξεκάθαρο σε σχέση με τη στενή εστίαση στο κόστος εργασίας. Για αυτό 

και η σημασία της διάχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στον 

επιχειρηματικό / παραγωγικό ιστό είναι κομβικής σημασίας για τη χώρα.  

 

Συνεπώς η χώρα πρέπει να αναβαθμίσει τα προϊόντα / υπηρεσίες που παράγει και να 

τα προσφέρει με όρους ποιότητας στις διεθνείς αγορές (εξωστρέφεια) είτε στην 

εγχώρια αγορά, υποκαθιστώντας εισαγωγές. Και αυτό να γίνει στη βάση μιας 

συνειδητής επιλογής βασισμένη σε αξία / όφελος και όχι απλώς ως πατριωτικό 

καθήκον. Βασικός επομένως στόχος είναι να συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο 

καταμερισμό εργασίας λίγο περισσότερο ως παραγωγοί «σχετικά πιο προηγμένων» 

προϊόντων / υπηρεσιών και λίγο λιγότερο ως απλοί καταναλωτές προϊόντων / 

υπηρεσιών που παράγουν άλλοι. Αυτή είναι η μόνη κοινωνικά αποδεκτή και 

μακροχρονίως αποτελεσματική επιλογή. 

 

Υπάρχει επομένως ανάγκη για στήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και κλαδικών 

οικοσυστημάτων που μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στα επόμενα χρόνια στην 

επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών. Άλλωστε οι αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε 

τομέα δεν προσδιορίζονται μόνο ενδογενώς ή/και από τις διεθνείς τάσεις-πολιτικές, 

αλλά εξαρτώνται και από το εγχώριο θεσμικό και ρυθμιστικό περιβάλλον. Γι’ αυτό και 

έχουν σημασία οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να διευκολύνουν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, να άρουν εμπόδια. Η ύπαρξη του κατάλληλου 

θεσμικού πλαισίου και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την υποστήριξη της 

υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως και για την προώθηση της νέας 

επιχειρηματικότητας μπορεί να επιδράσουν αμφότερες καταλυτικά στην πορεία του 

επιχειρηματικού τομέα της χώρας.  
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Όμως ταυτόχρονα είναι σαφές ότι αυτός είναι ένας δύσκολος δρόμος καθώς πρέπει να 

εστιάσουμε σε δύσκολες και μακροπρόθεσμες επιλογές. Σημαίνει ότι πρέπει να 

πετύχουμε:  

 

 Βελτίωση ικανότητας οικονομίας να προσαρμόζεται στις ευρύτερες 

τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές μεταβολές  

 Βελτίωση της δυνατότητάς της να παράγει, να αποκτάει, να χρησιμοποιεί και 

να διαχέει τη γνώση και την τεχνολογία 

 Ισχυρότερη επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα: διαμόρφωση περιβάλλοντος 

που ενθαρρύνει τον πειραματισμό, την καινοτομία, την ανάληψη 

πρωτοβουλιών με υπολογισμένο ρίσκο   

 Καλλιέργεια επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση και όχι στην 

«copy-paste» επιχειρηματικότητα 

 Αξιοποίηση κάθε δυνατού χρηματοδοτικού πόρου 

 Έξυπνη εξειδίκευση και όχι κατακερματισμός πόρων  

 

Πόσο εφικτό είναι για μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη και τον Έβρο συνολικά να 

κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές 

ιδιαιτερότητες; Ποιοι είναι οι όροι ώστε να το επιτύχει; Θα υποστηρίξουμε στη 

συνέχεια ότι ο ρόλος της βιομηχανίας σε αυτό το μετασχηματισμό είναι κομβικός.  

 

 

Η οικονομία της ευρύτερης περιοχής Αλεξανδρούπολης – Έβρου  

 

Με βάση τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, το πραγματικό ΑΕΠ στην ευρύτερη 

περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης διαμορφώθηκε στα 36 δισ. ευρώ το 2016 από 47,1 

δισ. ευρώ το 2009, πτώση που ερμηνεύεται κυρίως από τη σημαντική κάμψη του 

ακαθάριστου προϊόντος στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης.  Στην Αν. Μακεδονία – Θράκη το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 7 δισ. 

ευρώ το 2016 από 9,4 δισ. ευρώ το 2009. Αντίστοιχα, συνέβαλλε κατά 4% περίπου 

κάθε χρόνο στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, επίδοση που αποτελεί 

την 8η υψηλότερη μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Από τους νομούς Καβάλας 

(συμπεριλαμβανομένης και της Θάσου) και του  Έβρου προέρχεται το ήμισυ του 

ακαθάριστου προϊόντος της περιφέρειας.  
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Διάγραμμα 1: Συμβολή στο ΑΕΠ της Αν. Μακεδονίας  Θράκης 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 

 

 

Η συμμετοχή της αγροτικής παραγωγής βρίσκεται στο 8% στην Αν. Μακεδονία-Θράκη 

όμως σε όρους απασχόλησης είναι πολύ υψηλότερη, καθώς κινείται στο  27% της 

απασχόλησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η παραγωγή σιταριού και 

βαμβακιού, ενώ μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σε προϊόντα όπως 

ο ηλίανθος (1οι στην Ελλάδα) και αρωματικά φυτά (ιδίως λεβάντα), με μεγάλο 

περιθώριο κέρδους. Επίσης υπάρχουν στην περιοχή μεγάλες δυνατότητες σε εξαγωγές 

αγροτικών προϊόντων (κεράσια, λευκά σπαράγγια, κτλ.), καθώς πλήθος συνεταιρισμών 

που παράγουν παραδοσιακά υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντα με 

ονομασία προέλευσης. Επίσης στην περιοχή υπάρχουν δύο περιοχές NATURA, κάτι 

που υποστηρίζει το σήμα γεωγραφικής προέλευσης και συνεπώς μπορούν να 

επιτευχθούν υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα που παράγονται εκεί. [1] 

Στην πλευρά του Τουρισμού, η συνεχής αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ από γειτονικές 

βαλκανικές χώρες διευκολύνει τη σχετική ζήτηση. Πολλές προοπτικές υπάρχουν στον 

εναλλακτικό / οικολογικό τουρισμό (δέλτα Έβρου, δάσος Δαδιάς) όπως και 

δυνατότητες στον εκπαιδευτικό, κυνηγητικό και συνεδριακό τουρισμό. Ωστόσο όμως 

σημειώνεται και στη σχετική Στρατηγική Έξυπνη Εξειδίκευσης της περιφέρειας [1], 

Καβάλα
27%

Έβρος
26%

Ξάνθη
16%

Ροδόπη
16%

Δράμα
15%

Αν. Μακεδονία-Θράκη
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καταγράφεται έλλειψη προβολής πολλών μνημείων, κυρίως βυζαντινής και 

οθωμανικής περιόδου, παραδοσιακών οικισμών.  

Στο τομέα των μεταφορών το Λιμάνι κυριαρχεί στις αναπτυξιακές προοπτικές. Το 

ζήτημα του πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και η 

αναβάθμιση του λιμανιού Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στην κορυφή του δημόσιου 

διαλόγου, καθώς υπάρχει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και ισχυρές προοπτικές 

ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Συνδυαστικά σε αυτό επισημαίνεται και 

η σιδηροδρομική διασύνδεση έξι λιμανιών βόρειας Ελλάδας (και Αλεξανδρούπολης) 

και Βουλγαρίας, με στόχο την μεταφορά προϊόντων μεταξύ Μεσογείου και Εύξεινου 

Πόντου, η επέκταση Εγνατίας με νέες επενδύσεις, καθώς και η ενοποίηση του 

παραλιακού μετώπου. 

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για εστίες σημαντικού αναπτυξιακού δυναμικού, οι 

οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα νέα υπόδειγμα ανάπτυξης για την περιοχή. Στη 

βάση όμως αυτού του υποδείγματος πρέπει να τοποθετηθεί η τοπική βιομηχανία.  

 

 

Ο ρόλος της βιομηχανίας: επιχειρηματικές προσδοκίες και οικονομικό κλίμα  

 

Σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΟΒΕ, στην ελληνική οικονομία μετά το καλοκαίρι του 

2015 σημειώνεται σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος2. Ο δείκτης 

οικονομικού κλίματος βασίζεται σε σειρά μηναίων ερευνών σε επιχειρήσεις και 

καταναλωτές και είναι ένας σημαντικός πρόδρομος δείκτης για την πορεία του ΑΕΠ, 

καθώς όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα, έχει πολύ υψηλή συσχέτιση με την πορεία 

του ΑΕΠ. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, μετά τη μεγάλη καταβαράθρωση των 

προσδοκιών τον Ιούλιο  του 2015, στη συνέχει σημειώθηκε μια σταδιακή βελτίωση του 

οικονομικού κλίματος και σύγκλιση μάλιστα στον ευρωπαϊκό μέσο από τον οποίο 

απείχαμε αρκετά.  

 

                                                 
2
 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις σε 

τέσσερις τομείς της οικονομίας (Βιομηχανία, Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, και Κατασκευές) και από 

τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου 

προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN) και τα αποτελέσματά τους 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχετικό 

δελτίο δημοσιεύεται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: http://iobe.gr/ec_situation.asp?PD=2019 

http://iobe.gr/ec_situation.asp?PD=2019
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Διάγραμμα 2: Δείκτης οικονομικού κλίματος Ε.Ε-28 και Ελλάδα (1990-

2018=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 

 

 

Πηγή: Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ 

 

Επιπροσθέτως όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3, η συσχέτιση του δείκτη αυτού με την 

πορεία του ΑΕΠ είναι έντονη. Αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση αυτού του δείκτη 

προσφέρει πρόδρομη γνώση για την εξέλιξη του ΑΕΠ, με δεδομένο ότι ο δείκτης 

παράγεται σε χρόνο πρωθύστερο των επίσημων στοιχείων για το ΑΕΠ. Συνεπώς η 

παρακολούθησή του μας δίνει μια σαφή εικόνα για το πώς εξελίσσεται το ΑΕΠ.  

 

Διάγραμμα 3: Συσχέτιση δείκτη οικονομικού κλίματος και εθνικού ΑΕΠ  
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Πηγή: Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ 

 

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, εστιάζουμε στα στοιχεία που αφορούν στη βιομηχανία 

του Νομού Έβρου. Μπορούμε έτσι να εξετάσουμε στα ακόλουθα διαγράμματα τις 

βασικές τάσεις που καταγράφονται στην περιοχή, σε σύγκριση με το σύνολο της 

βιομηχανίας της χώρας. Οι σχετικοί δείκτες προκύπτουν  ως ισοζύγια θετικών – 

αρνητικών απαντήσεων σε απλές ερωτήσεις που αφορούν στην πορεία μιας σειράς 

μεγεθών κατά την περίοδο μέτρησης ή μια πρόβλεψη για το αμέσως προσεχές 

διάστημα.  

 

Έτσι για παράδειγμα στο Διάγραμμα 4 καταγράφεται το σχετικό ισοζύγιο μεταξύ του 

ποσοστού των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι η παραγωγή του αυξήθηκε σε σχέση με 

το προηγούμενο τρίμηνο έναντι όσων δήλωσαν ότι η παραγωγή τους μειώθηκε. 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι από το πρώτο εξάμηνο του 2014 η γενική τάση είναι θετική, 

αν και με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις.  

 

Διάγραμμα 4: Έρευνες επιχειρηματικών προσδοκιών ΙΟΒΕ στη Βιομηχανία του 

Νομού Έβρου – εξέλιξη παραγωγής (Ισοζύγιο θετικών – αρνητικών απαντήσεων) 
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Πηγή: Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ 

 

Το ίδιο συμβαίνει και με τις πωλήσεις, καθώς το 2017-2018, οι διακυμάνσεις μεταξύ 

των θετικών και αρνητικών απαντήσεων είναι ισχυρές. Πάντως σε αρκετές περιπτώσεις 

η πορεία του δείκτη του νομού Έβρου κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από το σύνολο 

της βιομηχανίας της χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5: Έρευνες επιχειρηματικών προσδοκιών ΙΟΒΕ στη Βιομηχανία του 

Νομού  Έβρου – εξέλιξη πωλήσεων (Ισοζύγιο θετικών – αρνητικών απαντήσεων) 
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Πηγή: Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ 

 

Η γενική αυξητική τάση φαίνεται να ενισχύει σχετικά και την απασχόληση στη 

Βιομηχανία, καθώς παγιώνεται ένα θετικό ισοζύγιο την περίοδο 2017-2018. Και αυτό 

συμβαίνει παρόλο που οι προβλέψεις είναι για την παραγωγή της επόμενης περιόδου 

είναι οριακά μόνο θετικές. 

 

Διάγραμμα 6: Έρευνες επιχειρηματικών προσδοκιών ΙΟΒΕ στη Βιομηχανία του 

Νομού Έβρου – προβλέψεις απασχόλησης (Ισοζύγιο θετικών – αρνητικών 

απαντήσεων) 
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Πηγή: Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ 

 

 

Διάγραμμα 7: Έρευνες επιχειρηματικών προσδοκιών ΙΟΒΕ στη Βιομηχανία του 

Νομού  Έβρου – προβλέψεις παραγωγής (Ισοζύγιο θετικών – αρνητικών 

απαντήσεων) 

 

 

Πηγή: Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ 

 

Διάγραμμα 8: Έρευνες επιχειρηματικών προσδοκιών ΙΟΒΕ στη Βιομηχανία του 

Νομού  Έβρου – προβλέψεις εξαγωγών (Ισοζύγιο θετικών – αρνητικών 

απαντήσεων) 
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Πηγή: Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ 

 

Αυτό το οποίο τροφοδοτεί τη σχετική αισιοδοξία είναι ίσως η αρκετά καλή πορεία των 

εξαγωγών, καθώς από τα μέσα του 2017 οι θετικές προβλέψεις υπερισχύουν των 

αρνητικών. Συνεπώς φαίνεται γενικά μία θετική τάση για τη Βιομηχανία του νομού 

Έβρου το 2018, η οποία στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές, αν και η τάση είναι αρκετά 

εύθραυστη.   

 

Επιπροσθέτως σχετικά με τις υποδομές της Βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι λειτουργούν 7 Βιομηχανικές Περιοχές στην περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με 186 εγκατεστημένες επιχειρήσεις, συνολικό 

τζίρο πάνω από €1,1 δισ. (μ.ο. 2012-2016) και περίπου 5800 χιλιάδες 

απασχολούμενους (μ.ο. 2012-2016). Ειδικά στο Νομό Έβρου λειτουργούν δύο 2 

Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης και ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας) με 17 

παραγωγικές μονάδες.  Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί σχετίζεται 

με το ότι το 15% της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη (περίπου €1 δισ.) συνδέεται αμέσως ή εμμέσως με τις παραγωγικές μονάδες 

στις ΒΙ.ΠΕ. Με βάση μια συγκριτική ανάλυση που έχει εκπονηθεί στο ΙΟΒΕ, είναι η 

κορυφαία περιφέρεια στην Ελλάδα σε ότι αφορά το οικονομικό αποτύπωμα των ΒΙΠΕ 

στην οικονομία της περιοχής. Δηλαδή η διασύνδεση της ΒΙΠΕ με την οικονομία της 

περιφέρειας είναι η υψηλότερη σε σχέση με το ρόλο που έχουν άλλες ΒΙΠΕ σε 

άλλες περιφέρειες της χώρας.  
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Διάγραμμα 9: Συνεισφορά ΒΙΠΕ στην προστιθέμενη αξία της περιφέρειας 

 

 

Πηγή: εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

 

Η δε συνεισφορά της ΒΙ.ΠΕ. στην απασχόληση κατατάσσει την περιφέρεια στη 2η θέση 

σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, καθώς στις δραστηριότητες των παραγωγικών 

μονάδων στις ΒΙ.ΠΕ. οφείλεται συνολικά σχεδόν το 14% της απασχόλησης στην 

περιφέρεια.   
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Διάγραμμα 10: Συνεισφορά ΒΙΠΕ στην απασχόληση της περιφέρειας 

 

Πηγή: εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

 

 

Το οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στην οικονομία της Αλεξανδρούπολης 

και του Έβρου  

 

Με αφορμή όμως τον αυξημένο ρόλο που φαίνεται να έχει η βιομηχανία στην περιοχή 

του Έβρου, παρόλο που καταλαμβάνει έναν μικρό τμήμα της άμεσης συνεισφοράς στο 

ΑΕΠ του Νομού, στη συνέχεια προχωράμε σε μια εκτίμηση για τους τοπικούς 

πολλαπλασιαστές της βιομηχανίας σε επίπεδο δήμου και νομού. Αναλυτικότερα:  

 

Ο υπολογισμός του οικονομικού αντίκτυπου της μεταποίησης γίνεται στη βάση ενός 

πολυ-περιφερειακού υποδείγματος εισροών-εκροών για την ελληνική οικονομία, 
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χρησιμοποιώντας τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία. Η συνολική αποτίμηση του 

αντίκτυπου ενός τομέα στην οικονομία λαμβάνει υπόψη τόσο τις άμεσες, όσο και τις 

επακόλουθες οικονομικές επιδράσεις της δραστηριότητας του τομέα. Η μεταποίηση 

συνεισφέρει άμεσα στην εθνική οικονομία, παράγοντας προστιθέμενη αξία,3 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας και καταβάλλοντας φόρους και ασφαλιστικές 

εισφορές. Όμως, η εγχώρια μεταποίηση τονώνει εμμέσως την οικονομική 

δραστηριότητα σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καθώς χρησιμοποιεί 

προϊόντα άλλων κλάδων ως εισροές. Επιπροσθέτως, η οικονομική δραστηριότητα των 

προμηθευτών της μεταποίησης τονώνει την οικονομική δραστηριότητα στους κλάδους 

που παράγουν τις εισροές αυτών των προμηθευτών κ.ο.κ. Το αθροιστικό αποτέλεσμα 

αυτών των αλληλεπιδράσεων αποτελεί την έμμεση συνεισφορά της μεταποίησης στην 

οικονομία.  

 

Επίσης, ο μεταποιητικός τομέας, μέσω των εισοδημάτων στους εργαζομένους που 

απασχολεί, προκαλεί αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης των νοικοκυριών και 

επομένως περαιτέρω τόνωση της τοπικής και εθνικής οικονομικής δραστηριότητας. 

Αντίστοιχα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εμφανίζονται κατά μήκος και αυτής της 

οδού οικονομικών αλληλεπιδράσεων, καθώς αυτή η τόνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας συνεπάγεται περαιτέρω αύξηση εισοδημάτων, άρα περαιτέρω αύξηση 

της καταναλωτικής ζήτησης κ.ο.κ. Το αθροιστικό αποτέλεσμα αυτού του είδους των 

αλληλεπιδράσεων ονομάζεται προκαλούμενη (induced) συνεισφορά της μεταποίησης.  

 

Για τον υπολογισμό του συνολικού αποτυπώματος της μεταποίησης, όλες αυτές οι 

επιδράσεις ποσοτικοποιούνται με βάση ένα υπόδειγμα εισροών-εκροών που 

αναπτύχθηκε από τον W.Leontief. Η ανάλυση αυτή στηρίζεται όμως σε ορισμένες 

υποθέσεις: α) η τεχνολογία παραγωγής θεωρείται σταθερή, β) για την παραγωγή μιας 

μονάδας προϊόντος ενός κλάδου απαιτούνται άλλα προϊόντα (εισροές), εργασία κλπ., 

σε σταθερές αναλογίες, ανεξάρτητα από το ύψος της συνολικής παραγωγής του 

κλάδου. γ) οι καταναλωτικές προτιμήσεις παραμένουν σταθερές και δεν υπάρχουν 

περιορισμοί στις παραγωγικές δυνατότητες των κλάδων της οικονομίας. Στο πλαίσιο 

                                                 
3 Προστιθέμενη αξία μίας παραγωγικής δραστηριότητας είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας του τελικού προϊόντος 

της δραστηριότητας και του κόστους των αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές για την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος. Στο κόστος των αναλωθεισών εισροών συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι επί προϊόντων που 

καταβλήθηκαν κατά την αγορά αυτών των εισροών (δασμοί, ειδικά τέλη, ΦΠΑ κλπ.)  
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ενός τέτοιου υποδείγματος, η παραγωγή κάθε κλάδου καθορίζεται από τη ζήτηση για 

το προϊόν του.  

 

Με βάση τις υποθέσεις αυτές, μπορεί να υπολογιστεί για τη μεταποίηση η ποσότητα 

κάθε απαιτούμενης εισροής, καθώς και οι προσφερόμενοι μισθοί κλπ., ανά μονάδα 

αξίας τελικού προϊόντος του κλάδου. Αντίστοιχα μπορούν να προσδιοριστούν οι 

παρεπόμενες απαιτήσεις κάθε κλάδου που αφορούν στις εισροές των προμηθευτών 

του. Με παρόμοιο τρόπο, μπορούν να προσδιοριστούν οι παρεπόμενες επιδράσεις της 

δραστηριότητας κάθε κλάδου στην καταναλωτική ζήτηση, λόγω της τόνωσης των 

εισοδημάτων των νοικοκυριών μέσω των μισθών που προσφέρει ο κλάδος και της 

επακόλουθης τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας από την αύξηση της 

κατανάλωσης. Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση υπολογίζονται οι έμμεσες, οι 

προκαλούμενες και τελικά οι συνολικές οικονομικές επιδράσεις της μεταποίησης (βλ. 

Διάγραμμα 11). 

 

Για τον προσδιορισμό των οικονομικών επιδράσεων σε επίπεδο Νομού, ή στο επίπεδο 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έγινε μια σειρά από πρόσθετες υποθέσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, από την κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης στο Νομό Έβρου 

(εθνικοί λογαριασμοί Eurostat), καθώς και στοιχεία της απογραφής πληθυσμού 

(ΕΛΣΤΑΤ) για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, προσδιορίστηκε το ύψος της παραγωγής 

κάθε κλάδου τόσο στον Νομό, όσο και στον Δήμο. Με βάση την υπόθεση της σταθερής 

τεχνολογίας παραγωγής και θεωρώντας ότι το δια-περιφερειακό εμπόριο στην χώρα 

γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το μεταφορικό κόστος, 

προσδιορίστηκαν για την παραγωγή κάθε κλάδου σε κάθε περιφέρεια της χώρας οι 

απαιτούμενες ποσότητες εισροών από κάθε άλλο κλάδο σε κάθε περιφέρεια. Από τη 

διαδικασία αυτή προέκυψε μία αναλυτική αποτύπωση της κλαδικής και περιφερειακής 

διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, κατασκευάστηκαν πίνακες εισροών-

εκροών για την ελληνική οικονομία - πίνακας για την χρήση της εγχώριας παραγωγής 

και πίνακας για την χρήση εισαγωγών - στους οποίους κάθε κλάδος αναλύεται σε τόσες 

συνιστώσες, όσες και οι περιφέρειες της χώρας (ή οι Δήμοι της χώρας). 
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Χρησιμοποιώντας αυτούς του αναλυτικούς, "πολυ-περιφερειακούς", πίνακες εισροών-

εκροών έγινε η ανάλυση οικονομικών επιδράσεων σε επίπεδο Νομού και Δήμου4.  

 

Διάγραμμα 11. Άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες οικονομικές επιδράσεις με 

τη μέθοδο εισροών εκροών 

 

 

Με βάση λοιπόν τη μεθοδολογία αυτή εκτιμήθηκε ότι η συνολική επίδραση της 

τοπικής μεταποιητικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ που παράγεται στην 

Αλεξανδρούπολη φτάνει τα €215 εκατ. Για κάθε €1 κύκλου εργασιών της 

μεταποίησης στην Αλεξανδρούπολη, προστίθενται περίπου €0,8 ακόμα στο ΑΕΠ της 

πόλης. Ο σχετικός πολλαπλασιαστής της συνεισφοράς μεταποίησης στο ΑΕΠ της 

Αλεξανδρούπολης είναι έτσι της τάξης του 2,31. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Αλέξανδρο Μουστάκα ερευνητή ΙΟΒΕ για τη μοντελοποίηση της 

μεθόδου εισροών εκροών στην περιοχή του ν. Έβρου και της πόλης της Αλεξανδρούπολης. 
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Διάγραμμα 12. Άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες οικονομικές επιδράσεις στο 

τοπικό ΑΕΠ  

 

 

Πηγή: εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

 

Επίσης στη μεταποίηση οφείλεται το 19% του ΑΕΠ που παράγεται στην 

Αλεξανδρούπολη, οπότε το εκτιμώμενο ύψος ΑΕΠ που παράγεται στον Δήμο είναι 

περί τα €1,15 δισ.. 
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Σε όρους απασχόλησης η συνολική επίδραση της μεταποίησης στην Αλεξανδρούπολη 

φτάνει τις 5.000 θέσεις εργασίας (σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης). Κάθε €1 εκατ. 

κύκλου εργασιών της μεταποίησης στην Αλεξανδρούπολη προσθέτει 18,4 θέσεις 

πλήρους απασχόλησης στην πόλη, ενώ ο τοπικός πολλαπλασιαστής απασχόλησης της 

μεταποίησης στην Αλεξανδρούπολη είναι 3,1. Εξάλλου η μεταποίηση της 

Αλεξανδρούπολης συντηρεί και πάνω από 1000 θέσεις εργασίας στην υπόλοιπη 

Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 13. Άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες οικονομικές επιδράσεις στην 

τοπική απασχόληση  
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Πηγή: εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ύψος του κοινωνικού προϊόντος της μεταποίησης, το 

οποίο περιλαμβάνει μισθούς, τη συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και τη συνεισφορά 

στον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Η συνολική επίδραση μεταποίησης στο κοινωνικό 

προϊόν στην Αλεξανδρούπολη φτάνει τα €120 εκατ. 

 

Διάγραμμα 13. Άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες οικονομικές επιδράσεις στο 

κοινωνικό προϊόν  
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Πηγή: εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

 

 

Στο πλαίσιο της σχετικής εργασίας εκτιμήθηκαν και οι αντίστοιχες τοπικές επιδράσεις 

της μεταποίησης συνολικά στο επίπεδο του Νομού Έβρου. Έτσι υπολογίστηκε ότι η 

συνολική επίδραση της μεταποίησης στο ΑΕΠ που παράγεται στο νομό Έβρου φτάνει 

τα €342 εκατ.(17% του τοπικού ΑΕΠ), ενώ ο τοπικός πολλαπλασιαστής ΑΕΠ της 

μεταποίησης είναι της τάξης του 2,25. Για κάθε €1 κύκλου εργασιών της μεταποίησης 

στον Νομό Έβρου, αυτό προσθέτει €0,78 στο ΑΕΠ του Νομού. Η συνολική επίδραση 

της μεταποίησης στην απασχόληση στον Ν. Έβρου φτάνει τις 7.900 θέσεις εργασίας 

(17% του συνόλου), ενώ για κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της μεταποίησης στον 

Νομό Έβρου προσθέτει 17,9 θέσεις πλήρους απασχόλησης στον Νομό. Ο τοπικός 

πολλαπλασιαστής μεταποίησης στην απασχόληση του Ν. Έβρου είναι 3. Τέλος η 

συνολική επίδραση της μεταποίησης στο κοινωνικό προϊόν του Ν.Έβρου φθάνει στα 

€190 εκατ. 

 

Συμπεράσματα – προτάσεις πολιτικής  

 

Στην ανάλυση που προηγήθηκε πραγματοποιήθηκε ποσοτική εκτίμηση της 

συνεισφοράς της μεταποίησης στην τοπική οικονομία με βάση τη μεθοδολογία 

εισροών-εκροών. Διαπιστώνεται ότι είναι ένας τομέας που μπορεί να έχει ισχυρά 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία και επομένως χρειάζεται 
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στήριξη ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί.  Προφανώς υπάρχουν οριζόντια ζητήματα που 

αγγίζουν συνολικά την επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα και διαρθρωτικές 

παρεμβάσεις που μπορούν να ευνοήσουν εμφατικά τη μεταποιητική δραστηριότητα. 

Εντελώς ενδεικτικά επισημαίνονται:  

 Εφαρμογή πρόσφατων νόμων και αποφάσεων που διευκολύνουν την 

επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις (πχ. απλοποίηση αδειοδότησης 

επιχειρήσεων, νόμος για βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος,)  

 Χρήσεις γης (ολοκλήρωση περιφερειακών πολεοδομικών σχεδίων) 

 Δικαστικό σύστημα 

 Απλό, σταθερό, διαφανές φορολογικό σύστημα 

 Ασαφές θεσμικό πλαίσιο (γραφειοκρατία – πολυνομία) 

 Αναβάθμιση στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης, υπηρεσίες παραμένουν 

χαμηλής ποιότητας και με σχετικά υψηλό κόστος 

 

Ειδικά για τη βιομηχανία ωστόσο υπάρχουν και εξειδικευμένες παρεμβάσεις που 

συνιστούν ένα πλέγμα προτάσεων πολιτικής για τη βιομηχανία:  

 Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων υποδομών (βιομηχανικά κτήρια) 

 Επιτάχυνση αποσβέσεων νέων επενδύσεων μηχανών και μηχανολογικού 

εξοπλισμού 

 Πρόσθετη αναπροσαρμογή εισφορών εκτός αυτών για σύνταξη και ασθένεια: 

σταδιακή μείωση υπέρ ΟΑΕΔ, για εργοδότες και εργαζόμενους, ανάλογα με το 

επίπεδο ανεργίας (π.χ. κατάργηση αύξησης εισφοράς κατά 0,5%, για ανεργία 

<15%)  

 Μείωση φορολογικού συντελεστή για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις ή/και που 

δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας 

 Φορολογικά κίνητρα για άντληση / προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό (π.χ. 

δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, επενδυτικά κεφάλαια από 

την αλλοδαπή)  

 Ενίσχυση φορολογικών κινήτρων για δαπάνες σε E&Α (εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμός, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων ) 

 Απλοποίηση νομικών διατάξεων (ν.4014/2011) για επιτάχυνση της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών 
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επενδυτικών σχεδίων και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων 

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως όλες οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις χρειάζεται όραμα 

και σχέδιο. Υπάρχει ανάγκη για για υπέρβαση της «τοξικής κουλτούρας» της ευκολίας-

προχειρότητας, της άκοπης επιτυχίας και της αποσπασματικότητας στο σχεδιασμό. Η 

Αλεξανδρούπολη μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη 

περιοχή, υιοθετώντας όμως έναν πιο δύσκολο δρόμο που δίνει έμφαση στην ποιότητα, 

στην αναβάθμιση της προστιθεμένης αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρει και στη διαφοροποίηση και έχει στον πυρήνα της τη βιομηχανία. 

 

Πηγές 

1. Περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας έξυπνης εξειδίκευσης (έκδοση 9η – 

Απρίλιος 2015) 

2. Έρευνες οικονομικής συγκυρίας ΙΟΒΕ (www.iobe.gr) 

3. Προκλήσεις και προοπτικές του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα: 

Στρατηγικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη ΙΟΒΕ 2018  

(http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=172) 

 

 

 

http://www.iobe.gr/
http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=172
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Αλεξανδρούπολη: Σχεδιάζοντας τη σχέση Πόλης και Λιμένος 

Πόλη – Λιμένας στην εποχή του Αστικού και Λιμενικού Ανταγωνισμού 

Κ. Χλωμούδης, Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του 

Πανεπιστημίου Πειραιά 

Ο Κωνσταντίνος Χλωμούδης είναι Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και 

Βιομηχανίας του Παν/μιου Πειραιά. Είναι Οικονομολόγος, Καθηγητής στο Τμήμα 

Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μιου Πειραιά. Έχει δημοσιεύσει αριθμό μελετών σε 

διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.  

Περίληψη 

Η σχέση της πόλεως-λιμάνι στην περίπτωση της Αλεξανδρουπόλεως  και η 

πολυπλοκότητα στις σχέσεις των δύο πυλώνων αυτού του συγκροτήματος, προκαλεί 

μεγάλο ενδιαφέρον διεπιστημονικού εύρους. Σε αυτό το υπόβαθρο, προγραμματισμένα 

και με σχέδιο, οι περισσότερες λιμενικές πόλεις στον κόσμο αναπτύχθηκαν ως 

«επιχειρηματικές πόλεις-λιμάνια» εξελισσόμενες από «βιομηχανικές πόλεις-λιμάνια», 

για να οδηγηθούν στη μετάβαση προς τις «παγκόσμιες πόλεις λιμάνια». Η περίπτωση 

της Αλεξανδρουπόλεως είναι ξεχωριστής μιας και πρόκειται για μια πόλη-λιμάνι με 

μικρή ιστορία, μόλις 150 ετών. Είναι ζητούμενη η μετάβασή του σε μια 

πραγματικότητα του διεθνούς αστικού αλλά και ειδικού λιμενικού ανταγωνισμού. 

Εισαγωγή 

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα έχετε ακούσει εκφράσεις όπως “ανάπτυξη λιμένα”, 

“κόμβος συνδυασμένων μεταφορών”, “διεθνές εμπορευματικό κέντρο”, “κέντρο 

αγωγών και δικτύων ενέργειας”, “Ένας κόμβος ενέργειας και διαμετακομιστικό 

κέντρο”, “Ο εθνικός στρατηγικός ρόλος της Αλεξανδρούπολης”  και άλλα πολλά 

παρόμοια, για πολλά χρόνια τώρα, που αναφερόταν στην Αλεξανδρούπολη. 

Συζητήσεις που αφορούσαν όχι μόνον στις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες υποδομές 

του λιμανιού, αλλά και σε άλλες αναγκαίες επενδυτικές δράσεις που αποτελούν 

προϋπόθεση για την αξιοποίηση και εξέλιξη της λιμενικής βιομηχανίας στη πόλη αυτή. 

Αναφερόμαστε κυρίως στη σύνδεσή με την «Εγνατία οδό», με το (μελλοντικό) 

εμπορευματικό κέντρο στην περιοχή Απαλού από όσο θυμάμαι, έκτασης περίπου 550 

στρ., ιδιοκτησίας Δήμου Αλεξανδρούπολης και την αξιοποίηση ή όχι της έκτασης των 

250 στρ. περίπου των «Μαϊστριανών» που συνορεύουν ανατολικά με τη χερσαία ζώνη 

του λιμένα. 
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Έχω παρακολουθήσει διακριτικά τις συζητήσεις – σκέψεις για την ύπαρξη ενός 

σχεδιασμού για το μέλλον που θα «υπερβαίνει» τους υπάρχοντες επί μέρους 

σχεδιασμούς και θα τους εναρμονίζει με ενιαίο τρόπο.  

Στόχος θα είναι να συμπεριλαμβάνει Λιμάνι, Πόλη και ευρύτερη Δημοτική 

Περιφέρεια, για να είναι λειτουργική μια δημόσια συζήτηση που θα οδηγεί στο μέλλον. 

Η συζήτηση αυτή είναι αναγκαία, χρήσιμη και μεθοδολογικά επιβεβλημένη. 

Μέχρι πριν λίγα μόλις χρόνια, όσο έχω παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση, δεν 

αναπτύχθηκε σε συγκεκριμένα πεδία, δεν είχε προσανατολισμό, δεν ήταν 

συγκροτημένη με βάση κάποιο χρονοδιάγραμμα και είχε χαρακτήρα περιστασιακό που 

εξαρτιόταν από αναλαμπές δραστήριων και ανήσυχων προσωπικοτήτων, που είχαν 

βρεθεί σε θέσεις σχετικές με το θέμα μας, οι οποίοι/ες μπόρεσαν με τις δικές τους 

πρωτοβουλίες και σκέψεις να εμβολιάσουν και τις δικές μας σημερινές απόψεις για την 

εξέλιξη της σχέσης λιμανιού και τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 

Κανείς δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ότι κάθε λιμάνι είναι κάτι σαν ένα παράθυρο 

όπου από μέσα βλέπουμε τον έξω κόσμο, ιδιαιτέρως στην εποχή της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και από αυτό, ο σχετιζόμενος με το λιμάνι κόσμος 

βλέπει τη κατάσταση και το επίπεδο της πόλης, συγκριτικά με τις άλλες αντίστοιχες 

πόλεις στον κόσμο. 

Πόλη – Λιμάνι 

Η πολυπλοκότητα στις σχέσεις μεταξύ λιμανιού και πόλης, στην περίπτωση των 

Πόλεων-Λιμένων, έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια ιδιαιτέρως, το ενδιαφέρον ενός 

μεγάλου αριθμού επιστημόνων, διεπιστημονικού εύρους. 

Όταν αναφερόμαστε σε μια πόλη-λιμάνι (city port), αναφερόμαστε σε μια πόλη 

παραθαλάσσια, παραλίμνια ή παραποτάμια στα όρια της οποίας αναπτύσσονται 

ταυτόχρονα λιμενικές αλλά και αστικές της δραστηριότητες. Αν και προφανής, ο 

παραπάνω ορισμός δεν είναι επαρκής.  

Σε μία προσπάθεια να την ορίσουμε εκτενέστερα, παρατηρούμε ότι δεν αρκεί να 

αναφερόμαστε σε μία πόλη με ένα λιμάνι. Η πόλη- λιμάνι είναι ένα ισχυρό δίπολο, με 

δύο χωρικά στοιχεία, με τι δική τους σχετική αυτονομία αλλά και την ταυτόχρονη 

σύνδεση του ενός με το άλλο, που δημιουργούνται και εξελίσσονται παράλληλα, ανα-

πτύσσοντας έντονους δεσμούς εξάρτησης και στενές χωρικές και λειτουργικές σχέσεις. 
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Πολλές μελέτες επιχειρούν την διερεύνηση αυτή, μέσω μιας ιστορικής προσέγγισης, 

με αναφορά στο πέρασμα των δυο τελευταίων αιώνων. Στη βιβλιογραφία θα 

συναντήσουμε μεγάλο αριθμό προσεγγίσεων, μάλλον ως  συνέπεια του 

κατακερματισμού της έρευνας  από διαφορετικές επιστήμες, του θέματος πόλη-

λιμάνι.  Και αυτή η βιβλιογραφία αυξάνεται με απίστευτους ρυθμούς όπως  και οι, εξ’ 

αυτού, ορισμοί. 

Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε λοιπόν, απαιτείται να συμφωνήσουμε στον όρο. 

Τι εννοούμε και τι θέλουμε από το σύμπλεγμα “Πόλη- Λιμάνι” σε κάθε ειδική 

περίπτωση. 

Τα τελευταία χρόνια με εργασίες παγκόσμιων οργανισμών αλλά και σε επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρείται η αντιμετώπιση αυτής της «ΒΑΒΕΛ», με ένταση 

των προσπαθειών συμφωνίας σε κάποιον ορισμό. 

Οι απλούστεροι ορισμοί συγκλίνουν στο προσδιορισμό της Πόλης-Λιμάνι, απλά ως μια 

πόλη που η διαφορά με τις κλασσικές πόλεις είναι ότι διαθέτει δομές παραγωγής 

λιμενικών, ναυτιλιακών και έμμεσες με αυτές, μεταφορικών δραστηριοτήτων και 

αποτελεί κόμβο επικοινωνίας μεταξύ των χερσαίων και θαλάσσιων δικτύων. Στην 

πραγματικότητα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την 

εφοδιαστική, τον τουρισμό, τριτογενείς δραστηριότητες και τον προγραμματισμό της 

παραγωγής τους … 

Η πόλη-λιμάνι και η σχέση μεταξύ των δυο πυλώνων αυτού του συγκροτήματος, 

αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, και καταγράφονται εξαιρετικά ιδιαίτερες και 

διαφορετικές συνθέσεις των σχέσεων λιμένα-πόλης.  

Αν και μπορούμε να κάνουμε μία σχετική ομαδοποίηση, η μελέτη  των πόλεων αυτών 

έχει δείξει ότι κάθε μία έχει ένα δικό της, διαφορετικό χαρακτήρα. Η ιδιόμορφη 

τοπογραφία των πόλεων και η λειτουργία των χώρων, αποτέλεσμα της αλληλένδετης 

εξάρτησης, εκπέμπει ένα δυναμισμό και η κάθε πόλη-λιμάνι ξεχωριστά έχει να μας 

επιδείξει ανοιχτά τη μοναδικότητά της. 

Καθώς στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης,  η εξέλιξη της ελεύθερης  οικονομίας 

αναπτύσσει νέες πρόσθετες λιμενικές λειτουργίες, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δίνουν 

ένα νέο χαρακτήρα στους παραγωγούς υπηρεσιών  συναφών με λιμενικές 
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δραστηριότητες, που λιγότερο ή περισσότερο δείχνουν να καθίσταται δυνατή και 

δικαιολογημένη μια σχετική αυτονομία  λιμένος και πόλης. 

Τα λιμάνια και οι πόλεις ιστορικά συνδέονται στενά. Η σχέση όμως αυτή, μεταξύ του 

λιμανιού και της ανάπτυξης της πόλης, τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε 

ασθενέστερη. Τα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία του λιμένος, εξαπλώνονται 

ολοένα και περισσότερο σε άλλες περιοχές που αποτελούν την διεύρυνση της άμεσης 

ενδοχώρας του, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται στην πόλη-λιμάνι. Πώς 

μπορεί λοιπόν το λιμάνι να καταστεί και πάλι θετική εισροή και συντελεστής 

ανάπτυξης της Πόλης που το περιβάλει; Και πώς μπορεί να αμβλυνθούν οι αρνητικές 

επιπτώσεις της λειτουργίας του λιμανιού στη πόλη; 

Οι κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές και η περίπτωση της Αλεξανδρουπόλεως  

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται ότι σε μεγάλο βαθμό οι Πόλεις-Λιμάνια έχουν μια 

σχετικά απλή μορφολογία, λόγω της σύγκλησης κεντρικών οδών  προς την προκυμαία. 

Δεν θα μας βρει σύμφωνους αυτή η γενίκευση (χωρίς να την απαξιώνουμε) ιδιαιτέρως 

αν αναφερθούμε στην περίπτωση της Αλεξανδρουπόλεως.  

Πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, γεωγράφοι και οικονομολόγοι πρέπει να συνεχίσουν την 

μελέτη αυτής της σχέσης αντλώντας συμπεράσματα από το πέρασμα του χρόνου με 

ταυτόχρονη όμως προβολή στο μέλλον.  

Οι αντιθέσεις και οι συγκλήσεις θα οδηγήσουν, όπως και μας οδηγούν ήδη, σε χρήσιμα 

συμπεράσματα που μπορεί να ανανεώσουν δημιουργικά τις σχέσεις Λιμένος-Πόλης 

αντιμετωπίζοντας το παρόν και σχεδιάζοντας το μέλλον. 

Η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται μαζί με το λιμάνι της την σύντομη χρονικά περίοδο 

ύπαρξής τους. Η πόλη αυτή είναι μία από τις νεότερες πόλεις στην Ελλάδα, δεδομένου 

ότι ήταν μόνο ένα μικρό παράκτιο χωριό μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Η πόλη άρχισε 

να αναπτύσσεται με την δημιουργία της σιδηροδρομικής γραμμής που ένωνε την 

Θεσσαλονίκη με την Κωνσταντινούπολη, από το 1870 και μετά και της έδωσε την 

δυνατότητα να γίνει εμπορικό κέντρο και να εξάγει τα προϊόντα του νομού. Δηλαδή 

αναφερόμαστε σε μια ιστορία μόλις 150 ετών περίπου…  

Μια ιστορία που σημαδεύει το παρόν και δεν είναι υποχρεωτικό όμως να σφραγίσει 

κατ’ ανάγκην, όπως σε άλλα Λιμάνια – Πόλεις, το μέλλον της πόλης. 
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Όχι μόνον για λόγους που αφορούν στη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία, αλλά 

πρωτίστως για λόγους που καταγράφονται στους γενετικούς κώδικες δημιουργίας και 

ανάπτυξης της πόλης αυτής, η σχέση τους (λιμάνι-πόλη) μπορεί και πρέπει να 

παρουσιάσει μια διαφορετική πορεία, μια διαφορετική προοπτική.  

Μπορεί η προοπτική ανάπτυξης του λιμανιού να συνδέεται άρρηκτα με την 

προοπτική ανάπτυξης της πόλης και το αντίστροφο.  

Για το επιστημονικό πεδίο του Λιμενικού Σχεδιασμού, το λιμάνι για να είναι 

ανταγωνιστικό και προς όφελος των χρηστών του και των μετόχων του, θα πρέπει να 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί έναν βασικό πυλώνα μετρήσιμης (με συγκεκριμένα 

νούμερα και ποσοτικούς στόχους) ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της 

οικονομίας στη περιοχή και ευρύτερα, αλλά και μια ευκαιρία εξωστρέφειας για την 

περαιτέρω ανάδειξη της δυναμικής που έχει η Αλεξανδρούπολη στην ευρύτερη 

περιοχή της υπό δημιουργία ενδοχώρας της και όχι μόνον. 

Κανένας σχεδιασμός δεν θα είναι αποτελεσματικός αν δεν εδράζεται στα ιδιαίτερα 

ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της πόλης 

και ευρύτερα της περιοχής.  

Όχι για να αγκυρωθούμε στο παρελθόν αλλά με αναφορά σε αυτό να σχεδιαστεί το 

μέλλον.  

Συνεπώς ο λιμενικός σχεδιασμός στην περίπτωση της Αλεξανδρουπόλεως θα πρέπει 

να υπηρετεί και να αναδεικνύει την ιστορική μνήμη, ενώ ταυτοχρόνως θα είναι και 

γέφυρα του παρόντος προάγοντας την πόλη, το λιμάνι και την κοινωνία προς το 

μέλλον. 

Οι αντιθέσεις μεταξύ των πόλεων που διαθέτουν λιμενικά τερματικά (και των 

λιμενικών παραγωγών) προέρχονται κυρίως από την αναγκαστική συνύπαρξη - σε 

δεδομένο και περιορισμένο χώρο - δύο οργανισμών, των οποίων τα συμφέροντα και οι 

στόχοι μοιάζουν, εκ πρώτης όψεως, να είναι διαφορετικά. 

Υπ’ αυτήν την έννοια αναδεικνύεται μια διαφορά στόχων, η οποία φέρνει στην 

επιφάνεια αντιθέσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την φυσική και την λειτουργική 

συμβατότητα των δύο αυτών κέντρων δραστηριοτήτων. Από την μεριά της πόλης, 

διάφορα εξωτερικά κόστη της λιμενικής δραστηριότητας (μόλυνση, θόρυβος, 
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μποτιλιαρίσματα κλπ.) είναι ανάμεσα στα συχνότερα αναφερόμενα αρνητικά σημεία, 

για να µην αναφέρουμε την αισθητική επιβάρυνση από τις λειτουργίες του λιμανιού. 

Η έννοια της πόλης-λιμανιού, ως σύστημα που λειτουργεί στη βάση της συνέργειας, 

συνοψίζει ιδανικά την λογική και το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της πόλης 

και του λιμανιού της, το οποίο όμως μπορεί να αποδώσει καρπούς µόνο αν τα δύο μέρη 

συμφωνούν σε ένα καθαρό πλαίσιο για τις οικονομικές, πολιτισμικές και χωροταξικές 

τους σχέσεις. 

Επιχειρήματα υπέρ αυτής της συνεργασίας είναι δυνατά: κατ’ αρχήν το λιμάνι μπορεί 

να προσφέρει στην πόλη οικονομική ανάπτυξη και πρόσθετη απασχόληση, ενώ η πόλη 

μας μπορεί να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα του λιμένος.  

Αυτή η θετική αλληλεπίδραση, επιθυμητή σε κάθε περίπτωση, γίνεται υποχρέωση στην 

παρούσα κατάσταση που κυριαρχείται από τον ανταγωνισμό: για να μπορεί να 

ανταγωνίζεται µε επιτυχία το λιμάνι θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε πληθώρα 

προηγμένων λειτουργιών που μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγή τους δυνάμεις 

και θεσμοί της πόλης. Λειτουργίες όπως η πληροφόρηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι πηγές 

χρηματοδότησης, η εφαρμοσμένη έρευνα από τα Πανεπιστήμια κλπ. 

Μετρήσιμα μεγέθη στη δημιουργία θέσεων εργασίας, το οποίο είναι ζητούμενο όχι 

μόνο για την πόλη, αλλά και για τη χώρα.  

Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία της έννοιας μετρήσιμα μεγέθη, όταν γνωρίζουμε την 

ευκολία που στο δημόσιο λόγο αποφεύγουμε την ποσοτική τεκμηρίωση των επιλογών 

μας. Να αναγνωρίσουμε όμως και την αντικειμενική δυσκολία. Ζούμε σε ένα κράτος, 

με μια δύσκολη δημόσια διοίκηση, με γραφειοκρατία, με αλληλοκαλύψεις, με 

διαδικασίες που καθυστερούν τα έργα και την υλοποίηση του οράματος που πρέπει να 

δημιουργηθεί για την πόλη και τη σχέση της με το λιμάνι της. 

Οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί μπορεί να έχουν δικαιολογίες δεν μπορούν 

όμως να έχουν ορθολογικά κρινόμενες αιτιολογίες. 

Το εμπορευματικό κέντρο στην Αλεξανδρούπολη μπορεί και από ότι φαίνεται θα είναι 

το τρίτο στη σειρά έργο προς υλοποίηση, μετά το Θριάσιο Πεδίο και το στρατόπεδο 

Γκόνη στη Θεσσαλονίκη, αλλά εξίσου στρατηγικής σημασίας, δεδομένου του ότι δίπλα 

μας βρίσκεται μία αγορά 20 εκατομμυρίων. 
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Εκτός από τον προσδιορισμό των αναγκών της περιοχής, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι 

συνέργειες προκειμένου να δημιουργηθεί κάτι σημαντικό - ένα εμπορευματικό κέντρο 

στρατηγικής σημασίας, γιατί αυτό έχει ανάγκη η περιοχή. 

Η ανάπτυξη της περιοχής, μπορεί να περνάει μέσω του λιμανιού, μέσω των 

δραστηριοτήτων γύρω απ' το λιμάνι, όπως είναι οι εμπορευματικές δραστηριότητες, οι 

συνδυασμένες μεταφορές, με τις αποθήκες τους και όλα όσα συνθέτουν τη δυναμική 

του λιμενικού cluster.  

Αποθήκες, εμπορευματικά κέντρα, σιδηροδρομική γραμμή, οδικοί άξονες και άλλα 

σχετικά πρέπει να εναρμονίζονται στη λειτουργία τους για να υπάρχει πραγματική 

προστιθέμενη αξία σε όλους τους εμπλεκομένους. Κοινωνία τοπική, περιφέρεια, χώρα, 

επενδυτές και χρήστες των σχετικών υπηρεσιών. 

Άρα μεγάλο ζητούμενο είναι η πιθανή διαχείριση μιας ενδεχόμενης Βαβελ. 

Δήμος, λιμάνι, ΤΑΙΠΕΔ, Υπουργεία, Περιφέρειες, ιδιώτες διαχειριστές των δικτύων 

υποδομών και άλλοι θεσμοί αποτελούν παίκτες που πρέπει να βρεθεί θεσμικός τρόπος 

συντονισμού τους. Διαφορετικά θα δημιουργηθούν «γκρίζες ζώνες» λήψεις 

αποφάσεων που θα καταστήσουν το πρόγραμμα Αλεξανδρούπολη ως «ένα δύσκολο 

και ανασφαλές εγχείρημα». 

Όχι μόνον στη περίπτωσή μας αλλά γενικά έχει μεγάλη σημασία η αρμονική λειτουργία 

των συνδυασμένων μεταφορών, ώστε να δώσουν και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Η ανάγκη δημιουργίας των 9 Ευρωπαϊκών Διαδρόμων στα πλαίσια του Κεντρικού 

Δικτύου Μεταφορών στην Ευρώπη και ό τρόπος συντονισμού του καθενός είναι 

χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής πρακτικής. 

Από πολλούς έχει ήδη τονιστεί η στρατηγική σημασία του λιμανιού της 

Αλεξανδρούπολης για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς από εκεί περνάει 

η διεύρυνση των πηγών φυσικού αερίου και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού για 

τη Βουλγαρία, μία αγορά 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Το project FSRU (Floating Storage and Re-Gasification Unit) στην 

Αλεξανδρούπολη. 

Η δημιουργία FSRU (Floating Storage and Re-Gasification Unit), τερματικού 

σταθμού αεριοποίησης υγροποιημένου αερίου (LNG)στην Αλεξανδρούπολη, 

σχεδιάζεται ως μια επένδυση 340 εκατομμυρίων ευρώ (από τις μεγαλύτερες υπό 
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εξέλιξη επενδύσεις στην Ελλάδα) με πολύ σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις 

που εμπλέκουν τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. 

Ο τερματικός αυτός σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου αερίου (FSRU), συνδέεται 

με τον βόρειο αγωγό IGB (Ελλάδα Βουλγαρία) αλλά κα με τον αγωγό TAP (Ελλάδα, 

Αλβανία, Ιταλία). Μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών σε φυσικό αέριο 

της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Πέρα από την άμεση επίδραση στην αγορά ενέργειας, 

το FSRU της Αλεξανδρούπολης αποκτάει ιδιαίτερη σημασία γιατί θα δώσει τη 

δυνατότητα για: 

 Εναλλακτικές λύσεις στην τροφοδότηση με αέριο του αγωγού TAP (Ελλάδα, 

Αλβανία, Ιταλία). Ο TAP έχει σχεδιαστεί ως επέκταση του αγωγού TANAP 

(Αζερμπαϊτζάν-Τουρκία). Ωστόσο, η Τουρκία γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτη. 

 Τροφοδότηση της Κεντρικής Ευρώπης με αέριο που δεν θα είναι Ρωσικό, αν ο IGB 

επεκταθεί προς Βορρά. 

 Θα στοχεύσει στη τροφοδότηση των ευρωπαϊκών δικτύων με αέριο από την Κύπρο, 

εφόσον αποδώσουν οι προσπάθειες εξόρυξης και το Ισραήλ, το οποίο θα 

υγροποιείται σε εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο.  

 Πιθανή τροφοδότηση της Ευρώπης με αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο, το οποίο 

προς το παρόν είναι κατά 20% πιο ακριβό, αλλά αυτό φαίνεται με τις τεχνικές 

εξελίξεις ότι θα αλλάξει στο σύντομο μέλλον. 

Tην Παρασκευή 30 Νοεμβρίου είχαμε την απόφαση της κυβέρνησης της 

Βουλγαρίας να επενδύσει στο έργο του πλωτού σταθμού LNG FSRU της 

Αλεξανδρούπολης, που διαχειρίζεται η εταιρεία Gastrade. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του Market Test, για τη 

δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (LNG) της Αλεξανδρούπολης, που αναπτύσσεται από την Ελληνική εταιρεία 

κοινής ωφέλειας GASTRADE Α.Ε. 

Παρουσιάζεται να έχουν υποβάλει  σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος,20 εταιρείες, 

ευρύτατου φάσματος γεωγραφικής προέλευσης, για συνολική δέσμευση έως και 12,2 

δισ. κυβικά μέτρα/ έτος, δυναμικότητας επαναεριοποίησης στον πλωτό τερματικό 

σταθμό και παράδοσης στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Οι ποσότητες αυτές θα προορίζονται για τις αγορές της ευρύτερης Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 

https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/4266638/i-megali-ependysi-tis-voylgarias-ston-ploto-stathmo-lng-fsru-tis-alexandroypolis
https://www.newsbeast.gr/tag/gastrade
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υπερκάλυψε την τεχνική δυναμικότητα επαναεριοποίησης 

5,5 δισ. κ.μ./έτος του έργου. 

Αυτά αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του ‘Έργου και εν τέλει για 

την ενεργειακή αναβάθμιση και τον ενεργειακό πλουραλισμό στην Ελλάδα, τη 

Βουλγαρία και την ΝΑ Ευρώπη συνολικά. 

Απαιτούνται τώρα πλέον οι σχετικές εγκρίσεις από ρυθμιστικούς φορείς και 

ανεξάρτητες αρχές, όπως η ΡΑΕ η οποία θα εγκρίνει τις σχετικές νέες κατευθυντήριες 

γραμμές για τη φάση αυτή καθώς και τις ανάλογες οδηγίες προς τις εταιρείες που θα 

συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση. 

Οι χαμηλές τιμές, η αυξημένη προσφορά καθώς και η στροφή σε παγκόσμιο επίπεδο 

προς «καθαρότερες» πηγές ενέργειας ωθούν προς τα πάνω την ζήτηση για LNG όχι 

μόνο από τη μεριά των μεγάλων αγοραστών αλλά και από εκείνη των μικρότερων 

εισαγωγέων. 

Σύμφωνα με έκθεση της Drewry, τα μικρής κλίμακας έργα LNG αποτελούν ιδανικές 

λύσεις για χώρες με μικρή κατανάλωση LNG. Για παράδειγμα στο Γιβραλτάρ έχει 

δημιουργηθεί ένας μικρός τερματικός σταθμός εισαγωγής LNG με συνολική 

αποθηκευτική ικανότητα 5.000 κ.μ., μέσω του οποίου «τροφοδοτείται» εργοστάσιο 

παραγωγής ενέργειας το οποίο βρίσκεται κοντά στο λιμάνι. 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Drewry γίνεται όλο και πιο δύσκολο να 

εξασφαλισθούν επενδύσεις για εξαγωγές μεγάλων ποσοτήτων LNG μέσω 

μακροχρόνιων χρονοναυλώσεων. 

Δεδομένου του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού προμηθευτών LNG παγκοσμίως, οι 

αγοραστές προτιμούν συμβόλαια ναύλωσης μικρότερης διάρκειας, γεγονός που 

καθιστά πιο ελκυστικά σε εκείνους, τα μικρής κλίμακας έργα LNG, καθώς κοστίζουν 

λιγότερο και εμπεριέχουν μικρότερο ρίσκο σε σχέση με τα έργα μεγαλύτερης κλίμακας. 

Η ασιατική αγορά καθώς και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να 

«επενδύσουν» στο μέλλον περισσότερο στην κατασκευή μικρών τερματικών σταθμών 

εισαγωγής LNG. 

Το ίδιο και από την πλευρά της προσφοράς αναμένεται ότι χώρες στην Αφρική, όπως 

και οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με την σειρά τους στην κατασκευή μικρών τερματικών 

σταθμών για τις εξαγωγές LNG. 
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Όχι λοιπόν σε αντιλήψεις “μονοκαλλιέργειας” στη λιμενική παραγωγή και στο 

γιγαντισμό των τερματικών αλλά διασπορά ρίσκου και δραστηριοτήτων σε αυτό που 

στην οικονομία ονομάζουμε «άριστο μέγεθος». 

 

Επίλογος 

Με αυτές τις σκέψεις καταγράφω το πλαίσιο μια κοινής πορείας και σχεδιασμού για το 

μέλλον της πόλης της Αλεξανδρουπόλεως και του λιμανιού.  

Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που είναι προφανές και πρέπει με μεθοδικό τρόπο να 

σχεδιαστεί είναι ο εξωστρεφής προσανατολισμός της πόλης. Απαιτείται σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο μια μεγάλη συμμαχία Δήμου, Λιμανιού και Επιχειρηματιών. 

Για να επωφεληθεί η Πόλη από το λιμάνι, το λιμάνι πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Μια 

κοινή προσπάθεια Πόλης και Λιμένος. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια για έναν ευρύτερο σχεδιασμό, με αναφορά 

στο λιμάνι, όπου προσανατολίζει σε δράσεις έτσι ώστε  η Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι 

και η ευρύτερη περιοχή, να αποτελεί εθνικό στρατηγικό στόχο και κόμβο. Ο εθνικός 

στόχος είναι για έναν κόμβο διαμετακομιστικού κέντρου και ενεργειακών ροών, 

στόχος ο οποίος απαιτεί συνεννοήσεις, ανταλλαγή απόψεων και δεδομένων που 

υπάρχουν απ' την κάθε πλευρά και κυρίως διαβουλεύσεις για τα επόμενα βήματα, τα 

οποία πρέπει να είναι κοινά για όλους του παίκτες (stakeholders). Αυτός ο στόχος δεν 

θα έχει μόνον αναφορά στα οικονομικά μεγέθη για τη χώρα, αλλά και στη σαφή και 

προσδιορισμένη ωφέλεια της περιοχής και της κοινωνίας της. 

Αδελφοποιήσεις με αντίστοιχες πόλεις –λιμάνια που έχουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, πάντα έχουν μια προστιθέμενη αξία μιας και συμβάλλουν στον 

εμβολιασμό μιας άλλης κουλτούρας για την διαχείριση της σχέσης πόλης –λιμένος. 

Πόλεις- λιμάνια 150 ετών, με προσανατολισμό στη παραγωγή λιμενικών υπηρεσιών με 

αντίστοιχες αυτές που παράγει και σχεδιάζεται να παραχθούν εδώ. Όχι αδελφοποιήσεις 

δημοσίων σχέσεων, αλλά με αποτέλεσμα συγκεκριμένες συνεργίες. Αυτός άλλωστε 

είναι ο στόχος των αδελφοποιήσεων. 
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Πολιτισμός, Δημιουργικές Βιομηχανίες και Αστική Ανάπτυξη  

Β. Αυδίκος, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου 
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Διαμορφώνοντας ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν. Παράγοντες ικανοποίησης  των 

επισκεπτών στον αστικό τουρισμό και η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης 

Χ. Μπιμπίτσος ,  Δρ. Επικοινωνιολογίας 

Περιβαλλοντολόγος-Επικοινωνιολόγος, Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας της Π.Ε. Πέλλας (ΠΚΜ) και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και 

επικοινωνίας (chrisbibitsos@yahoo.gr)  

Ο κ. Χρήστος Μπιμπίτσος είναι Διδάκτωρ επικοινωνιολόγος. Έχει διατελέσει 

υπεύθυνος υλοποίησης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της ΠΕ Πέλλας και 

έχει διδάξει το μάθημα δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

για σειρά ετών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται θέματα 

σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία, την παρακίνηση του ανθρώπινου 

δυναμικού και την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση.   

 

Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη 

στρατηγική για τη διαμόρφωση ενός δελεαστικού, ποιοτικού  τοπικού τουριστικού 

προϊόντος που θα ικανοποιήσει και θα ξεπεράσει τις προσδοκίες των τουριστών. Η 

στρατηγική παρουσιάζει τους σημαντικούς παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν 

υπόψη (συμμετέχοντες, πλάνο παρέμβασης, τομείς παρέμβασης, περιεχόμενο 

δράσεων, κλπ.) και εξειδικεύεται για το Δήμο Αλεξανδρούπολης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αστικός τουρισμός, Αλεξανδρούπολη, ικανοποίηση τουριστών  

 

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί η τουριστική βιομηχανία. Η Ελλάδα βρίσκεται ίσως στη 

σημαντικότερη ιστορική καμπή της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς σημαντικές 

γεωπολιτικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα 

Βαλκάνια. Η Ελληνική περιφέρεια και, ειδικότερα, η Αλεξανδρούπολη, λόγω της 

γεωστρατηγικής της θέσης κι άλλων σημαντικών πλεονεκτημάτων της, μπορεί να 

διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο,  ώστε η Ελλάδα να καταστεί 

mailto:chrisbibitsos@yahoo.gr
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πρωταγωνιστής θετικών εξελίξεων στην περιοχή, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

συνοχή της οποία απειλείται σοβαρά την τελευταία περίοδο.  

Ο τουρισμός αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» για τις τοπικές οικονομίες καθώς, 

συνήθως, αφορά σε παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και τροφοδοτεί 

την τοπική αγορά με «ζεστό» χρήμα, μέσα από τις δαπάνες των επισκεπτών-τουριστών, 

όταν αυτοί δεν παραμένουν περιορισμένοι σε «γκετοποιημένες» τουριστικές 

εγκαταστάσεις, αλλά αναπτύσσουν μία αλληλεπιδραστική σχέση με την τοπική 

κοινωνία. Ο κύκλος της τοπικής τουριστικής οικονομίας δημιουργείται μέσα από ένα 

συγκεκριμένο και ρεαλιστικό όραμα για την τοπική τουριστική ανάπτυξη και τη 

διαμόρφωση ενός πολύπλευρου και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος που συνεισφέρει 

στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των τουριστών. Όσο μεγαλύτερη ικανοποίηση 

απολαμβάνουν οι τουρίστες και οι επισκέπτες μίας περιοχής, τόσο αυξάνονται οι 

πιθανότητες να επιστρέψουν στην περιοχή και, επίσης, να μεταδώσουν τη θετική 

εμπειρία τους σε άλλα άτομα, εξασφαλίζοντας έναν φθηνό και ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό τρόπο τουριστικής προβολής για την περιοχή (word of mouth).  

Τι θέλουν οι σημερινοί τουρίστες; Την απάντηση τη βρίσκουμε στην πρώτη σκηνή της 

ταινίας «Παραλία», όπου ο πρωταγωνιστής Richard (Leonardo Di Caprio) αναζητεί 

«δυνατές» εμπειρίες σε μία απομακρυσμένη και «παρθένα» περιοχή, δοκιμάζοντας ένα 

ποτό… από αίμα φιδιού. Αν και είναι μάλλον απίθανο να βρείτε κάπου και να 

δοκιμάσετε αυτήν την εξωτική εμπειρία και να νιώσετε ίσως κάποια υπερφυσικά 

συναισθήματα, η κεντρική ιδέα είναι ότι οι σύγχρονοι τουρίστες αναζητούν στις 

περιηγήσεις τους δυνατές, αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες τις οποίες χρειάζεται να 

δημιουργήσουν οι τοπικές κοινωνίες. Τα «υλικά» για τη δημιουργία ανάλογων 

τουριστικών υπηρεσιών, υπάρχουν συνήθως σε αφθονία στους περισσότερους 

Ελληνικούς προορισμούς και, ειδικότερα, στην Αλεξανδρούπολη που είναι μία πόλη 

με πλούσια και σημαντική ιστορία, σημαντικό σταθμός της Εγνατίας οδού, κατά το 

πέρασμα των καραβανιών από την Δύση στην Ανατολή.  

Αν επιχειρήσουμε να δούμε διαχρονικά την τουριστική εξέλιξη και ανάπτυξη της 

Ελλάδας, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τρεις διακριτές περίοδοι, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά ως προς τη μορφή του τουριστικού προϊόντος, την προβολή του στην 

εσωτερική και εξωτερική αγορά και, τελικά, τη συνεισφορά τους στην τοπική 

οικονομία και κοινωνία.  
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Πίνακας 1: 

Εξέλιξη των τουριστικών τάσεων στην Ελλάδα 

Μαζικός Τουρισμός 

(1950-1990) 

Εναλλακτικός 

Τουρισμός (1990-2010) 

Βιωματικός-Πολιτιστικός 

Τουρισμός (κρίση και 

μετά κρίση εποχή) 

Έντονος ο κρατικός 

παρεμβατισμός 

Ανάπτυξη ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας και 

αξιοποίηση κονδυλίων ΕΕ 

Ενεργοποίηση κοινωνίας 

πολιτών (ΚοινΣΕΠ)  

Εκμετάλλευση 

Οικονομιών κλίμακας  

Διαφοροποίηση 

τουριστικού προϊόντος, 

έμφαση στο life-style  

Ανάδειξη τοπικών 

χαρακτηριστικών, έμφαση 

στην εμπειρία και 

προσωπική ανάπτυξη 

Μαζική διαφήμιση Εξειδικευμένη διαφήμιση 

(εκθέσεις, περιοδικά, 

ιστοσελίδες) 

Ηλεκτρονικά κοινωνικά 

δίκτυα και ‘word of mouth’  

 

Ο Πίνακας 1, συνοψίζει αυτή τη μετάβαση από τον λεγόμενο μαζικό τουρισμό που 

ήκμασε στις δεκαετίες του ’60-‘70 και μετά, του εναλλακτικού τουρισμού που 

αναπτύχθηκε κυρίως μέσα από τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και προγράμματα 

ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων, μέχρι σήμερα που βιώνουμε την χαραυγή 

μίας νέας τουριστικής εποχής που θα μπορούσε ίσως να ονομαστεί «βιωματικός-

πολιτιστικός τουρισμός». Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της σύγχρονης τάσης στον 

τουρισμό είναι η εμφάνιση «ψαγμένων» τουριστών, που αναζητούν τουριστικούς 

προορισμούς με χαρακτηριστικά οργάνωσης και επαγγελματισμού υψηλού επιπέδου. 

Οι συγκεκριμένοι τουρίστες αναζητούν τουριστικές πληροφορίες σε εξειδικευμένα 

περιοδικά και ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν μαρτυρίες τουριστών που έχουν 

επισκεφτεί έναν τουριστικό προορισμό και καταγράφουν τις εμπειρίες τους ενώ 
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απολαμβάνουν ιδιαίτερα την ανάπτυξη μίας αληθινής, άμεσης και βαθειά ανθρώπινης 

σχέσης με τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας του τουριστικού προορισμού που 

επισκέπτονται. Η διαμόρφωση και παροχή τουριστικών υπηρεσιών αυτού του επιπέδου 

είναι φυσικά δύσκολη και πολύπλοκη, προϋποθέτει την ανάπτυξη μίας ειδικής 

στρατηγικής που χαράσσεται και υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και διαρκή 

επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών της τοπικής τουριστικής 

βιομηχανίας.  

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτήν τη σύγχρονη στροφή του 

τουρισμού για αναζήτηση ποιοτικών υπηρεσιών στη χώρα μας, αλλάζοντας τον 

τουριστικό χάρτη και επιτρέποντας σε τουριστικούς προορισμούς όπως η 

Αλεξανδρούπολη να μπουν «δυναμικά» και με θετικές προοπτικές στο «παιχνίδι». 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (πηγή: www.euro2day.gr):  

 Καταγράφεται 8,4% αύξηση των τουριστικών εσόδων μεταξύ 2017 και 2018 

(>14,1 δις, το Ελληνικό ΑΕΠ το 2018 ήταν 187,7 δις).  

 Μόνο το 1/3 των εισπράξεων προέρχεται από οργανωμένα γκρουπ, ενώ τα 2/3 

των εισπράξεων προέρχονται από μεμονωμένους τουρίστες.  

 Τα χρήματα που μένουν στις τοπικές αγορές από τουρίστες μέσω ταξιδιωτικών 

γραφείων μειώνονται συνεχώς, ενώ αυξάνονται με υψηλό ρυθμό τα έσοδα από 

τους μεμονωμένους τουρίστες.  

Φαίνεται να διαμορφώνεται δηλαδή ένα θετικό κλίμα για την ανάπτυξη και προσφορά 

ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών, σε τουριστικούς κλάδους όπως ο αστικός 

τουρισμός ή ο θεματικός, ειδικός τουρισμός, που απευθύνεται σε τουρίστες ανώτερου 

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, που αφήνουν περισσότερα χρήματα στις τοπικές 

αγορές, τα οποία διαχέονται σε περισσότερες επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήματα αυτήν 

της αναδυόμενης τουριστικής αγοράς είναι πολλά και σημαντικά, μεταξύ των οποίων 

μικρότερο κεφάλαιο αρχικής επένδυσης για την ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων, 

δυνατότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων όλο τον χρόνο, αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, επιχειρήσεις εντάσεως ανθρώπινου 

δυναμικού, δυνατότητα δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των επαγγελματιών του 

τουριστικού κλάδου, κ.ά.  

http://www.euro2day.gr/
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Το Διεθνές Workshop Γαστρονομικού Τουρισμού που διοργανώθηκε στην 

Αλεξανδρούπολη το προηγούμενο χρόνο, αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα των 

δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανάπτυξη αντίστοιχων τουριστικών υπηρεσιών 

που βασίζονται στον δημιουργικό και «έξυπνο» σχεδιασμό τους. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο 

ανάπτυξης ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών, οι επισκέπτες αναζητούν και αγοράζουν 

όχι γνώσεις (αυτές μπορούν να τις βρουν από πολλές πηγές πια), αλλά μοναδικές 

εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από μία «αυθεντική και προσωπική ματιά πάνω στα 

πράγματα», όπως αναφέρει η Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Δντρια του Προγράμματος 

εκμάθησης Ελληνικών σε τουρίστες σε Ελληνικά νησιά που υλοποιείται με επιτυχία 

την τελευταία διετία.  

 

Ποια είναι τα βασικά συστατικά διαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος; Το επόμενο 

Σχήμα 1, δίνει μία απλοποιημένη εικόνα της διαμόρφωσής του.  
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Σχήμα 1 

Παράγοντες συνδιαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος σε τοπικό επίπεδο 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα του Σχήματος 1, η συνολική τουριστική εμπειρία 

διαμορφώνεται μέσα από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες στους οποίους 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η τοπική κοινωνία και ιδίως οι αρχές και οι συντελεστές 

Ταξιδιωτική εμπειρία 

(Μετακινήσεις) 

Διαμονή 

(Υποδομές) 

Πληροφόρηση 

(Αξιόπιστη, Χρήσιμη) 

Τουριστική  

Εμπειρία 

Τοπική Κοινωνία,  

Πολιτισμός & Επικοινωνία 
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σχεδιασμού και υλοποίησης της τουριστικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες αυτοί θα 

μπορούσαν να αποδοθούν από τον όρο «τοπική τουριστική κουλτούρα», 

περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες προς τους 

τουρίστες η τοπική τουριστική βιομηχανία.  

Πως μπορούμε να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε το επίπεδο της τουριστικής 

εξυπηρέτησης που απολαμβάνει ένας τουρίστας-επισκέπτης; Από το χώρο της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, μπορούμε να δανειστούμε την επόμενη εξίσωση που 

εμφανίζεται στο Σχήμα 2  

 

Σχήμα 2 

Εξίσωση ελέγχου και αξιολόγησης του επιπέδου τουριστικής ικανοποίησης που 

βιώνει ένας επισκέπτης-τουρίστας 

Όπως φαίνεται στην εξίσωση του Σχήματος 2, το επίπεδο ικανοποίησης που 

απολαμβάνει ένας τουρίστας είναι θετικό και αυξάνει όταν η πραγματική εμπειρία που 

βιώνει σ’ έναν τουριστικό προορισμό ξεπερνάει τις προσδοκίες του. Αυτό συμβαίνει 

όταν ο σχεδιασμός και η παροχή των τουριστικών υπηρεσιών γίνεται με βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των τουριστών και όχι μίας λογικής του τύπου 

«ένα μέγεθος για όλους». Η τυποποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών εκμεταλλεύεται 

τις οικονομίες κλίμακας και οδηγεί στη δημιουργία φθηνών και προσιτών στον μέσο 

καταναλωτή αγαθών, αλλά δεν έχει θέση στη σύγχρονη τουριστική αγορά, που 

αποσκοπεί στη δημιουργία τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με 

βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των πελατών.  

Στο σημείο αυτό μπορούμε να περιγράψουμε συνοπτικά τους βασικούς άξονες ενός 

επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού 

τουριστικού προϊόντος για την Αλεξανδρούπολη:   

Όραμα: Η Αλεξανδρούπολη να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 3 προορισμών 

προτιμήσεων για αστικό Τουρισμό Ελλήνων και Αλλοδαπών στη Βόρεια Ελλάδα. 

Τουριστική 

 Ικανοποίηση 
Προσδοκίες Πραγματική  

εμπειρία 
= 

- 
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Αποστολή: Να προσφέρουμε μία ποιοτική τουριστική εμπειρία που θα ξεπερνά τις 

προσδοκίες των επισκεπτών/τουριστών, στο πλαίσιο μίας ειλικρινούς και αμοιβαία 

επωφελούς διαπροσωπικής σχέσης που αντέχει στο χρόνο.  

Κεντρικός στόχος: Περισσότερες κρατήσεις, μεγαλύτερης διάρκειας, όλες τις εποχές 

του χρόνου, σε όλη την επικράτεια του Δήμου 

Πρόγραμμα δράσεων: Βελτίωση Αστικών Υποδομών, Κίνητρα για τουριστικές 

επενδύσεις ποιότητας (Θέσπιση Βραβείων), Επιμόρφωση προσωπικού, Προσέλκυση 

ταλέντων, Προβολή-δημοσιότητα, Δικτύωση, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Αξιολόγηση 

(Έρευνες Ικανοποίησης, Παρακολούθηση δεικτών Τ.Α.).  

 

Συμπέρασμα:  

Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού επιχειρησιακού προγράμματος για την 

Αλεξανδρούπολη προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην 

τοπική τουριστική βιομηχανία, με διακριτούς ρόλους και μία θετική στάση για 

εποικοδομητική και δημιουργική συνεργασία. Η τρέχουσα ευνοϊκή συγκυρία και η 

αγάπη και δέσμευση της τοπικής κοινωνίας για ένα καλύτερο μέλλον, αποτελούν 

εγγύηση για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των 

συμφωνηθέντων στόχων.  
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Οικονομικά Χαρακτηριστικά Δήμου Αλεξανδρούπολης 

Ι. Ψυχάρης, Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο - Διευθυντής Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης,  
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Δήμος και χωρική διακυβέρνηση 

Κ. Πορτοκαλίδης, Χωροτάκτης - Πολεοδόμος, Μηχανικός Dipl, PhD 

Συγκοινωνιολόγος MSc(Eng)  

email: kport@otenet.gr  

 

O Κωνσταντίνος Πορτοκαλίδης είναι μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος και υπηρετεί στο 

Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι Μεταδιδακτορικός ερευνητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών (ΔΠΘ), κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(ΤΜΧΠΠΑ) και μεταπτυχιακό τίτλο από το Institute for Transport Studies (UK). Είναι 

Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΜΧΠΠΑ).  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελεί κλασσικό παράδειγμα συγκρότησης ενός 

ισχυρού αστικού κέντρου με τα περίχωρα του. Χαρακτηρίζεται από ένα ακτινικό 

δίκτυο υποδομών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με κέντρο την 

Αλεξανδρούπολη. Διαχρονικά, έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει σε ικανοποιητικό 

βαθμό την πλεονεκτική γεωγραφική θέση της περιοχής. H Εγνατία οδός και ο νέος 

λιμένας αποτελούν το κύριο σκέλος της αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ παράλληλα με 

την ύπαρξη του αεροδρομίου και του σιδηρόδρομου, δημιουργούν προϋποθέσεις για 

τη λειτουργία στην περιοχή ενός συστήματος συνδυασμένων μεταφορών. Στον τομέα 

της ενέργειας και ειδικότερα στη γεωθερμία, έχει κάνει άλματα. Αντίστοιχα, στον 

τομέα των υπηρεσιών οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα δυναμικές. Εκτός από την ανάπτυξη 

του εμπορίου, δυναμική παρουσιάζει η τουριστική ανάπτυξη (κλασσικού τύπου και 

εναλλακτική) καθώς και η παραθεριστική κατοικία. Συνολικά, ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα ισχυρό χωρικό και οικονομικό κέντρο, που συνδέεται 

άμεσα και συμπληρώνει τα υπόλοιπα αστικά κέντρα (Διδυμότειχο – Ορεστιάδα – 

Φέρες - Σαμοθράκη). 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χωρικός Σχεδιασμό, Διακυβέρνηση 

 

 

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

mailto:kport@otenet.gr
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Α.1 Πρωτογενής Τομέας  

Στον πρωτογενή τομέα η περιοχή, όπως ορθά περιγράφεται έχει έντονο 

αγροτικό και κτηνοτροφικό προσανατολισμό. Υπάρχει όμως σοβαρό πρόβλημα ως 

προς την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Το παράδοξο είναι ότι το 

μικρότερο ποσοστό αρδευόμενων καλλιεργειών της Περιφέρειας εμφανίζεται στην 

περιοχή και γενικότερα στο νομό Έβρου, τι στιγμή που έχει τον πλουσιότερο δυναμικό 

σε υδατικούς πόρους (πχ υδρολογικό σύστημα Έβρου ποταμού). Η διαπίστωση αυτή, 

θα πρέπει να οδηγήσει σε μια σαφή διατύπωση προτάσεων ή στόχων πολιτικής, 

χρηματοδότησης κλπ για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ορίζοντας περιοχή 

στόχο αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, νέων υποδομών κλπ.  

Επίσης, ο ρόλος της κτηνοτροφίας είναι σημαντικός ειδικά στην δημοτική 

ενότητα των Φερών. Σε αυτόν τον λόγο στηρίζεται η επίμονη προσπάθεια της 

δημοτικής αρχής της Αλεξανδρούπολης για ανάλογες δράσεις και πολιτικές (πχ 

βελτίωση βοσκοτόπων - λιπάνσεις, διαβάσεις προσπελάσεως, ποτίστρες / άρδευση, 

πολιτική για την οριοθέτηση των ζωνών αυτών και καθορισμός του καθεστώτος 

παραχώρησης προς χρήση ή εκμετάλλευση – βλέπε παρακάτω αναφορές για 

κτηνοτροφικά πάρκα). 

 

Α.2 Δευτερογενής Τομέας  

Στον δευτερογενή τομέα η υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής των 

οικονομικών κινήτρων συνέβαλε στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στη 

συγκράτηση ενός μέρους του πληθυσμού, αλλά το πρόβλημα της χαμηλής 

ανταγωνιστικής ικανότητας παραμένει. Διαπιστώνεται επομένως ότι τα οικονομικά 

κίνητρα δεν αρκούν. Απαιτούνται άλλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, όπως ο 

εξοπλισμός της περιοχής με ικανοποιητικές διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες. 

Παράδειγμα επίσης, αποτελεί η καθυστέρηση στην πολεοδόμηση και οργάνωση της 

ΒΕ.ΠΕ στον Άβαντα και του ΒΙΟ.ΠΑ (προς εξυγίανση), παρόλο που η θεσμοθέτησή 

τους έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν (η κατάσταση τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

φθίνουσα). Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί η χωρική διάχυση των βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών μονάδων που δεν λειτουργούν στους οργανωμένους υποδοχείς.  

Ο ορυκτός πλούτος της περιοχής (λατομεία, ζεόλιθος κλπ), θα πρέπει να 

ενταχθεί στο χωρικό, περιβαλλοντικό καθώς και στο αναπτυξιακό προφίλ του Δήμου 

και να εξεταστεί κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
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δυναμικές προοπτικές σε σχέση πάντα με τον κίνδυνο υποβάθμισης του χώρου κα του 

περιβάλλοντος, δηλαδή ενός από τα πλέον συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.5  

 Στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στη γεωθερμία, ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης έχει κάνει άλματα. Υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός που 

αφορά σε ανάλογες επενδύσεις για γεωργικούς σκοπούς και τηλεθέρμανση. Γίνεται 

κατανοητό ότι ο κεντρικός σχεδιασμός, η ενοποιημένη διαχείριση και η επιχειρηματική 

ενασχόληση με την αξιοποίηση του Γ/Π Αρίστηνου - Αλεξανδρούπολης είναι 

πολυδιάστατη και αποκτά μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα σημασία στην ουσιαστική 

παρέμβαση ενός τόσο μεγάλου Καλλικρατικού Δήμου υπέρ της αξιοποίησης των 

τοπικών εναλλακτικών μορφών ενέργειας.  

 

Α.3 Τριτογενής Τομέας  

Στον τομέα των υπηρεσιών οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα δυναμικές. Εκτός από 

την ανάπτυξη του εμπορίου στις τοπικές αγορές η ανάπτυξη αντίστοιχων στοιχείων 

κοινωνικού εξοπλισμού και παιδείας (Πανεπιστήμιο), συνέβαλε ιδιαίτερα στη 

δημιουργία προσφοράς όλων των υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα, με αποτέλεσμα 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, δυναμική παρουσιάζει η 

τουριστική ανάπτυξη (κλασσικού τύπου και εναλλακτική) καθώς και η παραθεριστική 

κατοικία. Όλα αυτά αναπτύσσονται σταδιακά, κατά μήκος των παραλίων ασκώντας 

πιέσεις ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές (διάχυση – περιβαλλοντική 

υποβάθμιση).  

Ειδικότερα, η εγκατάσταση νέων σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων ή 

επέκταση παλαιότερων, βοηθά στην κατεύθυνση ανάπτυξης του αστικού και 

συνεδριακού τουρισμού στην Αλεξανδρούπολη (Alexander Hotel, Εγνατία Grecotel, 

Motel Astir Grecotel, Thraki Palace, Δημοτικό Camping κα). Επίσης, η προοπτική αυτή 

μπορεί να ενταχθεί σε μια ακτίνα επιρροής θαλάσσιου τουρισμού με ακτίνα επιρροής 

τη Σαμοθράκη, τη Θάσο, τη Λήμνο, την Ίμβρο, την Τένεδο και τα παράλια της Μικράς 

Ασίας. Παράλληλα, σημαντική θα ήταν η προοπτική σύνδεσης και η δυνατότητα 

επισκεψιμότητας όλων των ιστορικών σημείων της περιφέρειας από την Δοξιπάρα 

μέχρι και τους Φιλίππους. Μέσα από τη συνολική ανάδειξη θα αποκτούσε 

                                                 
5 Σημειώνεται ότι για τον ορυκτό πλούτο που αφορά στα αποθέματα χρυσού, η αρνητική 

άποψη του Δήμου έχει εκφραστεί με σειρά Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.   
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σημαντικότατη δελεαστική πρόταση σε έλληνες και κυρίως ξένους τουρίστες η 

ιστορική αναζήτηση της περιφέρειάς.   

Στον τομέα του αθλητικού τουρισμού, υπάρχουν επίσης σημαντικές προοπτικές. 

Επικουρικά στα ανωτέρω, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης αναπτύσσονται αθλητικές 

δραστηριότητες του ορεινού χώρου από αρκετούς συλλόγους και σε συγκεκριμένα 

αθλήματα. Υπάρχει συγκεκριμένα σύλλογος αιωροπτερισμού και σύλλογος 

αλεξιπτώτου πλαγιάς με πολλά ενεργά μέλη που δραστηριοποιούνται στις πλαγιές του 

ορεινού όγκου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (περιοχή Πλάκας). Επίσης υπάρχει 

σύλλογος που δραστηριοποιείται στην ορειβασία, στην αναρρίχηση και στην 

ποδηλασία βουνού. Η περιοχή του Δάσους της Μαύρης Πεύκης στον Κόμαρο είναι 

ιδιαίτερου φυσικού κάλους και μοναδικής χλωρίδας (πεύκο) με πάρα πολλούς 

επισκέπτες. Παράλληλα είναι σε λειτουργία ένα οργανωμένο φυσιολατρικό καταφύγιο 

με δυνατότητα διαμονής σε ασφαλείς χώρους (καταυλισμός) στην περιοχή Τρεις 

Βρύσες (35χλμ βόρεια της πόλης) αλλά και μερικά δασικά καταφύγια στην περιοχή 

του Δ.Δ. Αισύμης. Στο ίδιο πλαίσιο υπηρεσιών, υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι 

καθοδηγούν οργανωμένα τους επισκέπτες κυνηγούς, με διαμονή και διατροφή κάθε 

σαββατοκύριακο της κυνηγητικής περιόδου (Αισύμη, Δέλτα του Έβρου). Υπό το 

πρίσμα των παραπάνω, οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι, αφορούν:  

 Η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της αειφορικής 

διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου 

και του νότιου συμπλέγματος του δάσους Δαδιάς - Λευκίμης.  

 Η δημιουργία ανταγωνιστικού οικοτουριστικού προϊόντος μέσω της 

αξιοποίησης και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.  

 Η ενίσχυση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα που 

λαμβάνουν χώρα εντός των προστατευόμενων περιοχών (Εθνικού Πάρκου 

Δέλτα Έβρου – περιοχές Natura).  

Επικουρικά, γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι περιοχές ιδιαίτερου 

καταδυτικού ενδιαφέροντος που είναι η Αγ. Παρασκευή (Μοναστήρι), η παραλία 

Δικέλλων (Σκορπιός), η Βρύση του Μουσά και η περιοχή της Λαδόξερας (ανάμεσα 

Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη). Σε αντίστοιχες προτάσεις ανάπτυξης του 

τουρισμού που έχουν κατατεθεί, περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός ενυδρείου 

(δίπλα στο λιμάνι). Συνολικός στόχος, είναι η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος με 

την αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε 



95 

 

συνδυασμό με την πολύ καλή λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στον  

Πλατανότοπου Μαΐστρου.  

Στον τομέα του Ιαματικού και θεραπευτικού τουρισμού στην Τραϊανούπολη, 

λειτουργούν τα ιαματικά λουτρά από το 1950, με παροχές είναι υψηλού επιπέδου με 

λουτροθεραπεία – ποσιθεραπεία – υδρομασάζ - ξενοδοχειακή εγκατάσταση και 

εστιατόριο (βελτίωση ξενοδοχειακής υποδομής). Επίσης, στην ευρύτερη περιφέρεια 

του Δήμου Αλεξ/πολης, υπάρχει ένας ιδιαίτερος πλούτος από θρησκευτικές υποδομές 

και μνημεία (πχ Κοσμοσώτηρα στις Φέρες), που μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα 

θρησκευτικού και λατρευτικού τουρισμού. 

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ο τουρισμός, παρά την έως τώρα περιορισμένη 

του ανάπτυξη, παραμένει μια ισχυρή προοπτική για την περιοχή του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, με άξονα την ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και με στόχο την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών, τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κι αυτό διότι 

οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές, μιας και τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με 

αλματώδεις ρυθμούς οι επισκέψεις από την Τουρκία και τη Βουλγαρία ή Ρουμανία ή 

Ρωσία.6  

Συνολικά και σύμφωνα με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η μακροπρόθεσμη τάση 

ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναμένεται να συνεχιστεί, ώστε η περιοχή να 

μπορέσει να αναλάβει το νέο ρόλο της στη χώρα, στα βαλκάνια και στην Ε.Ε. Ο ρόλος 

αυτός θα είναι σύμφωνος με τη νέα οικονομία και γεωγραφία ως «Πύλη αναφοράς», 

που θα περιλαμβάνει υψηλής στάθμης υπηρεσίες και αγαθά. Σε αυτό το νέο χωρικό 

πλαίσιο, η βελτιστοποίηση της παραγωγής, η άρδευση, οι νέες μορφές καλλιεργειών, 

ο τουρισμός, η ενέργεια κλπ, πρέπει να είναι κύριοι στόχοι.  

 

Β. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

   Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελεί κλασσικό παράδειγμα συγκρότησης ενός 

ισχυρού αστικού κέντρου με τα περίχωρα του. Χαρακτηρίζεται από ένα ακτινικό 

δίκτυο υποδομών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με κέντρο την 

Αλεξανδρούπολη. Μετά τη δημιουργία του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, 

                                                 
6 Σε αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει επικουρικά η γνώση της Τουρκικής γλώσσας 

(μειονότητα) και της Ρωσικής γλώσσας (Παλλινοστούντες). 
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αυτός αποτελείται από τις εξής Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ)-πρώην Καποδιστριακούς 

δήμους:  

α) της ΔΕ Αλεξανδρούπολης,  

β) της ΔΕ Φερών και  

γ) της ΔΕ Τραϊανούπολης. 

Έτσι, μετά την διοικητική ανασυγκρότηση και την ένωση του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης με τον Δήμο Τραϊανούπολης και τον Δήμο Φερών, ουσιαστικά 

συνενώθηκαν περιοχές διαφορετικού χαρακτήρα. Το διοικητικό αστικό κέντρο του 

Νομού συνδέθηκε με εξολοκλήρου αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Η 

παράλληλη αυτή χωρική διάσταση αυτών των διαφορετικών περιοχών αποτελεί μείζον 

στοίχημα.  

 

Β.1 Δίπολο 

Ο ευρύτερος ρόλος της Αλεξανδρούπολης στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης αλλά και συνολικά στην χώρα ενισχύεται λόγω της κομβικής 

θέσης της στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Στη συγκεκριμένη προοπτική, συμβάλλουν 

επικουρικά υφιστάμενες υποδομές και υπηρεσίες όπως:  

α) το νέο εμπορευματικό λιμάνι (υπό κατασκευή) και  

β) το πανεπιστημιακό νοσοκομείο και οι υποδομές εκπαίδευσης. 

γ) Η Εγνατία οδός 

δ) τα δίκτυα (φυσικού αερίου κλπ).  

Παράλληλα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα ισχυρό χωρικό και 

οικονομικό κέντρο της ΠΕ Έβρου – συνδέεται άμεσα και συμπληρώνει τα υπόλοιπα 

αστικά κέντρα (Διδυμότειχο – Ορεστιάδα – Φέρες - Σαμοθράκη). Σε αυτό οφείλεται 

και το γεγονός ότι η πληθυσμιακή δυναμική της ενδοχώρας του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης είναι μεγαλύτερη από αυτή των γειτονικών πόλεων (πχ Κομοτηνή). 

Αυτή η δυναμική, θέτει σε νέα βάση τη δυνατότητα λειτουργίας του δίπολου μεταξύ 

Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.7  

Ειδικότερα, προκειμένου να λειτουργήσουν συμπληρωματικά τα δύο αστικά 

κέντρα μεταξύ τους, υπό τη μορφή διπόλου θα πρέπει: 

                                                 
7 Το δίπολο σε ένα πρωτογενές επίπεδο, αναφέρεται στο θεμελιακό χαρακτηριστικό των 

πόλεων και οικισμών να μην αποτελούν απομονωμένα και αυτοτελή σημεία συγκέντρωσης 

πληθυσμού και δραστηριοτήτων στο χώρο, αλλά να έλκουν και να γενούν ροές, που 

κατευθύνονται στις άλλες πόλεις / οικισμούς καθώς και στην ενδοχώρα. 
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- να εντάσσονται σε ενιαίο χωροταξικό σχεδιασμό (τύπου Ρυθμιστικού 

Σχεδίου ή ενιαίας εκπόνησης ΓΠΣ), για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο 

αντικρουόμενων ή και ασύνδετων κατευθύνσεων σχεδιασμού μεταξύ τους. 

- να αποδίδονται συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές λειτουργίες στα 

αστικά κέντρα, οι οποίες στο σύνολό τους θα διαμορφώνουν μια αυτόνομη 

και ισχυρή ζώνη ανάπτυξης.  

Προκύπτει δηλαδή ότι στην ισχύουσα κατάσταση, το δίπολο Κομοτηνής – 

Αλεξανδρούπολης υπάρχει κυρίως σαν θεωρητική έννοια. Στην πραγματικότητα, η 

κάθε πόλη αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά τις γειτονικές της, και ο ανταγωνισμός αυτός 

ενθαρρύνεται σε μεγάλο βαθμό από τοπικούς παράγοντες και φορείς, σε αντίθεση με 

άλλες περιπτώσεις δικτύων πόλεων, που ήδη έχουν προωθήσει τις δράσεις 

συμπληρωματικότητας για την ανάπτυξή τους. Σε αυτήν τη διαπίστωση θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί ότι για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ισχύει το γεγονός ότι ο 

αστικός λειτουργικός χώρος της είναι ανατολικά, δηλαδή με την ενδοχώρα του Έβρου. 

Δυτικά υπάρχει μόνο δυνητικά.  

Συνεπώς, ο στόχος της δημιουργίας του διπόλου, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει 

αρχικά να αφορά στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και αστικοποίησης. Γίνεται 

δηλαδή σαφές ότι ένα δίκτυο πόλεων της συγκεκριμένης μορφής διπόλου, εφόσον 

υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, μπορεί να αναδυθεί από μόνο του, κυρίως όταν 

οι χωρικές και οικονομικές δυνάμεις που θα παραχθούν, θα είναι πολύ ισχυρές. Όταν, 

ωστόσο, υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις χωρίς όμως αυτές να είναι τόσο ισχυρές 

ώστε να προκαλέσουν από μόνες τους το φαινόμενο, η δημιουργία του διπόλου 

προϋποθέτει μια συνειδητή στρατηγική σχεδιασμού που θα το θέσει ως στόχο της, και 

θα προωθήσει τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή του. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν 

ασφαλώς τις υποδομές μεταφορών, αλλά και την κατασκευή κοινών υποδομών υψηλού 

επιπέδου και σε άλλους τομείς (πχ. εκπαίδευση, υγεία, έρευνα και τεχνολογία κλπ.) την 

προώθηση συμπληρωματικοτήτων (πχ. εξειδικεύσεις σε διαφορετικούς τομείς που 

αλληλοϋποστηρίζονται), αλλά επίσης και θεσμικές και διαχειριστικές ρυθμίσεις, και 

οπωσδήποτε ο συντονισμός του χωρικού σχεδιασμού των πόλων του δικτύου. Η 

ύπαρξη επίσης κοινωνικής συναίνεσης, αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για 

επιδιώξεις όπως οι παραπάνω. 

   

Γ. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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 Η όλη εξέλιξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης αυτά τα χρόνια σε υποδομές ήταν 

μεγάλη χωρίς όμως να είναι και ικανοποιητική σε σχέση με την δυναμική της πόλης 

(διαμόρφωση παραλιακής ζώνης, λιμάνι και σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό, 

επεκτάσεις σχεδίου πόλης, αύξηση τιμών γης, επενδύσεις χωρίς να εξετάζεται η 

φέρουσα ικανότητα της περιοχής να τις ανεχθεί κ.α.). Ο Δήμος λοιπόν, προωθεί νέο 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Ν. 2508/1997 στο σύνολο του 

Καλλικρατικού Δήμου.8 Η εκπόνηση μελέτης Γ.Π.Σ. θα έχει ως αποτέλεσμα: 

 Τη δημιουργία του αναγκαίου πλαισίου για τη χωρική οργάνωση του 

Δήμου και τη ρύθμιση των χρήσεων γης 

 Την ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των οικισμών έτσι 

ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς 

πολεοδόμηση ζώνες να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις 

προστασίας 

 Οι ρυθμίσεις για τους οικισμούς δε θα γίνονται πλέον μεμονωμένα, αλλά 

θα είναι απόρροια ενός γενικότερου σχεδιασμού, και η οικιστική τους 

οργάνωση θα εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους του 

χωροταξικού σχεδιασμού. 

    Επίσης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει σε εξέλιξη πολεοδομικές μελέτες 

επεκτάσεων και διάφορες ειδικές παρεμβάσεις - αναπλάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε 

διαφορετική φάση εξέλιξης η κάθε μία, όπως: 

Περιβαλλοντική Αναβάθμιση. Αφορά σε έργα και δράσεις αποκατάστασης 

περιοχών και αυξημένη περιβαλλοντική σημασία, όπως ο πλατανότοπος της 

Μαϊστρου, το ρεύμα Κοτζιά στις Φέρες, το ρέμα Βανικιώτη κλπ. 

Αστική Παραλιακή Περιοχή. Ο Δήμος Αλε/πολης, μελετά και υλοποιεί 

σταδιακά τη συνολική ανάπλαση του αστικού παραλιακού μετώπου με λιμενικά 

έργα (προστασία από ανέμους, προσχώσεις κλπ) και άλλα έργα ανάπλασης και 

αναβάθμισης. 

Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο. Υπάρχει με πρώιμο στάδιο η εφαρμογή 

συνολικών πολιτικών στήριξης της εμπορικής δραστηριότητας της κεντρικής 

περιοχής (τύπου open mall).  

Ζωή στο Λιμάνι. Αφορά στην εκταταμένη ανάπλαση του υφιστάμενου 

ιστορικού κτηριακού πλούτου. 

                                                 
8 Σημειώνεται ότι εκπονείται παράλληλα το ΣΧΟΟΑΠ Τραϊανούπολης.   
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Νέα Ιχθυαγορά. Επανασχεδιάζεται στην ίδια θέση, ώστε να αποτελέσει πόλο 

εμπορικών δραστηριοτήτων με σημείο αναφοράς τις δραστηριότητες του 

λιμανιού. 

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Το νέο αρχαιολογικό Μουσείο 

της Αλεξανδρούπολης έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται να φιλοξενήσει όλο τον 

αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής. 

Νέο Πολιτιστικό κέντρο (αποθήκες ΕΑΣ). Εκπονείται πρόγραμμα 

αναβάθμισης, αλλαγής χρήσης, απάπτυξης νέων δραστηριοτήτων κλπ, στο 

κτηριακό απόθεμα του Δήμου, όπως παλαιές αποθήκες, βιοτεχνικοί ή 

βιομηχανικοί πόροι κλπ. 

Συνολικά, όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις και ο προγραμματισμός των 

υποδομών γίνεται σύμφωνα με τους στόχους της νέας προγραμματικής περιόδου, 

καθώς εντάσσονται σε μέτρα όπως η στοχευμένη διαχείριση του παραλιακού χώρου, 

τα ολοκληρωμένα αστικά, τα brownfields κλπ.   

 

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελεί κλασσικό παράδειγμα συγκρότησης ενός 

ισχυρού αστικού κέντρου με τα περίχωρα του. Χαρακτηρίζεται από ένα ακτινικό 

δίκτυο υποδομών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με κέντρο την 

Αλεξανδρούπολη. Διαχρονικά, έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει σε ικανοποιητικό 

βαθμό την πλεονεκτική γεωγραφική θέση της περιοχής. H Εγνατία οδός και ο νέος 

λιμένας αποτελούν το κύριο σκέλος της αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ παράλληλα με 

την ύπαρξη του αεροδρομίου και του σιδηρόδρομου, δημιουργούν προϋποθέσεις για 

τη λειτουργία στην περιοχή ενός συστήματος συνδυασμένων μεταφορών. Στον τομέα 

της ενέργειας και ειδικότερα στη γεωθερμία, έχει κάνει άλματα. Αντίστοιχα, στον 

τομέα των υπηρεσιών οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα δυναμικές. Εκτός από την ανάπτυξη 

του εμπορίου, δυναμική παρουσιάζει η τουριστική ανάπτυξη (κλασσικού τύπου και 

εναλλακτική) καθώς και η παραθεριστική κατοικία. Συνολικά, ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα ισχυρό χωρικό και οικονομικό κέντρο, που συνδέεται 

άμεσα και συμπληρώνει τα υπόλοιπα αστικά κέντρα (Διδυμότειχο – Ορεστιάδα – 

Φέρες - Σαμοθράκη). 
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Χωρικός σχεδιασμός Αλεξανδρούπολης -Συμπεράσματα και προοπτικές από τη 

μελέτη ΓΠΣ 

Ο. Βαφειάδου, Αρχιτέκτων, Μηχανικός, Πολεοδόμος, Χωροτάκτης 

Α. Λεπέσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

στην Πολεοδομία και Χωροταξία 

 

 

Απεξάρτηση  του τομέα των μεταφορών από τα καύσιμα άνθρακα  και «ευφυή» 

συστήματα μεταφορών 

Ν. Βόσκογλου, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος – Μελετητής,  

Η κυκλοφοριακή μελέτη Αλεξανδρούπολης εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου 

κατά την περίοδο 2013 – 2016. Ανάδοχοι Μελετητές ήταν τα γραφεία: 

 Δ+Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η διατύπωση πρότασης και δέσμης μέτρων για 

βιώσιμες μετακινήσεις στην πόλη ήτοι: 

 για προώθηση της χρήσης των ΜΜΜ 

 για προώθηση της χρήσης ποδηλάτων 

 για προώθηση της κίνησης πεζή και 

 για ομαλοποίηση της ροής της κυκλοφορίας σε ένα ιεραρχημένο οδικό δίκτυο 

με σύγχρονες εγκαταστάσεις και μέσα, χωρίς συμφόρηση και καθυστερήσεις. 

Για τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων έγιναν μετρήσεις 

καταγραφής των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας, χρόνων ταχυτήτων σε 

επιλεγμένες διαδρομές του βασικού οδικού δικτύου της πόλης, χαρακτηριστικών 

ζήτησης στάθμευσης και επιβατικής κίνησης. Έγιναν απογραφές/έρευνες της 

υφιστάμενης οδικής υποδομής και των εγκαταστάσεων, των στοιχείων οδικών 

ατυχημάτων, έρευνα  προθέσεων του κοινού με ερωτηματολόγια και καταγραφή των 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων και δράσεων που αφορούν το σύστημα 

μεταφορών του Δήμου. 
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Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων 

ήταν ότι η κυκλοφοριακή ροή εξυπηρετείται σε ικανοποιητικό επίπεδο ενώ το κυρίαρχο 

πρόβλημα είναι η στάθμευση και ακολουθεί η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συλλογή στοιχείων ήταν ασυνήθιστα εκτεταμένη και 

έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας.  Δημιουργήθηκε έτσι ένας πλούτος 

στοιχείων που θα πρέπει να επικαιροποιούνται με δειγματοληπτικές μετρήσεις σε 

τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εντοπίζονται και να ποσοτικοποιούνται οι 

τάσεις και να λαμβάνονται μέτρα πριν εμφανισθούν τα (όποια) προβλήματα. 

 

Στοιχεία υφιστάμενης κατάστασης: 

ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

 Γραμμές (14) με μήκη από 6,7 – 47,2 χλμ. 

 Δρομολόγια  (129) τις εργάσιμες ημέρες, (76) τα Σάββατα και (37) τις Κυριακές 

και αργίες. 

 Η ετήσια διάνυση (οχηματοχιλιόμετρα) το έτος 2008 ήταν 1.024.203 και το έτος 

2013 ήταν 755.803 

 Λεωφορεία αρθρωτά 3, κανονικά 10 και ένα MIDI  - όλα παλαιά (EURO I, II 

και III)  με μέση ετήσια διάνυση 54.000 χλμ  

Προτάσεις για το κύριο οδικό δίκτυο έτους 2023: 

 Δημιουργούνται δύο ημι-δακτύλιοι ανατολής – δύσης που συνλειτουργούν με τη 

Λ. Δημοκρατίας και δύο άξονες βορρά – νότου. 
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 Ο ένας ημι-δακτύλιος χωροθετείται στο όριο του δομημένου τμήματος της πόλης 

για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων μετακινήσεων που σήμερα χρησιμοποιούν 

τη Λ. Δημοκρατίας. 

 Ο δεύτερος ημι-δακτύλιος διέρχεται κεντροβαρικά και συλλέγει και κατανέμει τις 

μετακινήσεις στην πυκνοδομημένη περιοχή εκατέρωθέν του.  

 Ο ένας άξονας βορρά – νότου διέρχεται από το κέντρο της δομημένης περιοχής. 

 Ο δεύτερος άξονας βορρά – νότου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης. 

 Οι άξονες βορρά – νότου συνδέονται με τους άξονες ανατολής – δύσης. 

 Προτείνεται επίσης  και ένας διαγώνιος άξονας που συνδέει τον ανατολικό άξονα 

βορρά – νότου με τον πυρήνα της κεντρικής περιοχής μέσω της Εθν. Αντίστασης.  

 Προτείνονται εκτεταμένες μονοδρομήσεις, φωτεινή σηματοδότηση σε 12 βασικές 

διασταυρώσεις, διαμόρφωση 10 κύριων διασταυρώσεων, διανοίξεις οδών. 

 

Προτάσεις για την αστική συγκοινωνία έτους 2023: 

 Η αστική συγκοινωνία είναι ο κύριος μοχλός για την προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας. 

 Προτείνεται η πύκνωση του υφιστάμενου δικτύου των 14 γραμμών με 4 νέες 

γραμμές. 

 Μεταφορά των αφετηριών στο ΚΕΓΕ (των γραμμών με προορισμούς προς τα 

δυτικά) και στο Στάδιο (αυτών με προορισμούς προς τα ανατολκά). 

 Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική – χαμηλό τίμημα για μετακινήσεις εντός του 

δομημένου τμήματος. 

 Ανάληψη ουσιαστικού ρόλου από το Δήμο στο σχεδιασμό, στην εποπτεία της 

λειτουργίας αλλά και οικονομική συνεισφορά, έσοδα από την ελεγχόμενη 

στάθμευση.   

Προτάσεις για τη στάθμευση: 

 Επέκταση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή 

κατά περίπου 700 θέσεις. 

 Περιορισμός της διάρκειας στάθμευσης – 3 ώρες. 

 Κλιμακούμενο τιμολόγιο στάθμευσης. 

 Προνόμια μόνο στους κατοίκους της περιοχής. 

 Τα έσοδα θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της δημοτικής συγκοινωνίας. 

 Αύξηση της προσφοράς θέσεων στάθμευσης με μονοδρομήσεις. 
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 Χώροι στάθμευσης εκτός οδού στο Λιμάνι, στο Στάδιο, στο Μουσείο, στην Αγ. 

Δημητρίου, στο ΚΕΓΕ και στο στρατόπεδο «Παρμενίων» 

Προτάσεις για ήπιες μετακινήσεις 2023: 

 Οδοί με περιορισμό ταχύτητας στα δίκτυα γύρω από σχολικά συγκροτήματα 

 Νέες πεζοδρομήσεις συνολικού μήκους 3 χλμ 

 Αναπλάσεις τύπου Woonerf μήκους 2,89 χλμ 

 Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατόδρομων με νέους ποδηλατόδρομους 

που συμπληρώνουν τους υφιστάμενους και τους προγραμματισμένους από την 

Υπηρεσία 

 Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων 

Η Βιώσιμη Κινητικότητα προϋποθέτει απεξάρτηση από τα καύσιμα άνθρακα, ευφυή 

συστήματα μεταφορών και τα επόμενα βήματα για την είσοδο της Αλεξανδρούπολης 

σε τροχιά «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ». 

Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής το ζούμε 

και ανησυχούμε. Ένα μεγάλο ποσοστό των αερίων που το προκαλούν, κυρίως το CO2  

είναι οι εκπομπές των μέσων μεταφοράς, τα οποία κινούνται με καύσιμα άνθρακα 

(πετρέλαιο, βενζίνη κλπ.). Η συμμετοχή των μεταφορών σε αέρια θερμοκηπίου 

κυμαίνεται παγκοσμίως περίπου στο ~30% , από δε το ποσοστό αυτό περίπου το ~75% 

προέρχεται από τις οδικές μεταφορές. 

Σήμερα στην ΕΕ, ο τομέας των μεταφορών καταναλώνει το ~33% περίπου της 

συνολικής ενέργειας που καταναλίσκεται στα 28 κράτη μέλη και από το ποσοστό αυτό 

το 94% προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Στην Ελλάδα, το 2014, η κατανάλωση 

ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών αντιπροσώπευε το 41,55% της συνολικής 

κατανάλωσης της χώρας. Ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί από 

τον ΟΗΕ (Παρίσι, Δεκέμβριος 2015) και που είναι ο περιορισμός  της αύξησης της 

θέρμανσης του πλανήτη κατά 2 βαθμούς  και  κατά προτίμηση κατά 1,5 βαθμούς μέχρι 

το τέλος του αιώνα είναι η απεξάρτηση από τα καύσιμα άνθρακα (decarbonization). 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν προσδιορισθεί και ημερομηνίες «ορόσημα» 

όπως π.χ. μείωση μέχρι το 2030 τουλάχιστον κατά 40% όλων των αερίων του 

θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990. Η Ε.Ε. καλύπτει το 94% των ενεργειακών της 

αναγκών με υγρά καύσιμα. Το 84% των καυσίμων αυτών εισάγεται με κόστος περίπου 
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~1δις€/ημέρα. Έχει, επομένως, η Ευρώπη κάθε λόγο να προχωρήσει συστηματικά και 

επειγόντως στην απανθρακοποίηση (decarbonisation). 

Βιώσιμη κινητικότητα-αύξηση του πληθυσμού και οχημάτων 

Η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη και η αύξηση των οχημάτων 

οδηγεί σε αδιέξοδα. Ο πληθυσμός του πλανήτη εκτιμάται από τον ΟΗΕ ότι θα 

τετραπλασιαστεί  μεταξύ 1950 -2050 ενώ η μέση ετήσια αύξηση του αριθμού 

οχημάτων αναμένεται στο 3% περίπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κίνα είχε 240 εκ. 

οχήματα το 2012 ενώ το 1990 είχε λιγότερα από 15 εκ. 

Βασικοί ποσοτικοί στόχοι της Λευκής Βίβλου: 

 Μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 60% το 2050 σε 

σχέση με το 1990. 

 Μείωση κατά 50% των αυτοκινήτων συμβατικών καυσίμων μέχρι το 2030 και 

εξάλειψή τους στις αστικές περιοχές μέχρι το 2050. 

 Χρήση νέων «βιώσιμων» καυσίμων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα στις 

αεροπορικές και στις θαλάσιες μεταφορές τουλάχιστον στο 40% της κατανάλωσης 

μέχρι το 2050. 

 Μετακίνηση του 30% του φορτίου που σήμερα μεταφέρεται οδικά σε αποστάσεις 

άνω των 300 χλμ. σε σιδηροδρομικά και θαλάσσια μέσα μέχρι το 2030 και άνω του 

50% μέχρι το 2050. 

Στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας εξετάζονται και σχεδιάζονται μέτρα στους 

εξής επτά (7) τομείς (συνιστώσες): 

 Ηλεκτροκίνηση 

 Εναλλακτικά καύσιμα 

 Σχεδιασμός και κατασκευή των οχημάτων 

 Συνδεδεμένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές 

 Υποδομές μεταφορών 

 Διαχείριση δικτύων και κυκλοφοριακών συστημάτων 

 Ευφυείς υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας 

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση η αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά γρήγορα σε 

μαζική παραγωγή ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Οι εγκαταστάσεις φόρτισης όμως 
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κινούνται πολύ αργά, αλλά κυρίως ο χρόνος φόρτισης έχει ακόμη αποτρεπτική 

διάρκεια αν και πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μειώσει τη διάρκεια φόρτισης  

στα 3,5 λεπτά. Η ηλεκτροκίνηση στο σύστημα μεταφορών της Γερμανίας προβλέπεται 

να φθάσει στο 30% το έτος 2050. Η  μεγάλη αύξηση αναμένεται μετά το 2030, μέχρι 

τότε θα κυμανθεί στο 5% - 10% συνολικά ενώ στις αστικές περιοχές εκτιμάται στο 

30% - 50%. 

Τα εναλλακτικά καύσιμα είναι τα «ηλεκτροκαύσιμα» - ηλεκτρισμός,  LPG, τα 

βιοκαύσιμα -  βιοντήζελ, βιοαέριο και  αιθανόλη  που έχουν το μειονέκτημα της 

μείωσης των καλλιεργειών τροφίμων για ανθρώπους και ζώα και το φυσικό αέριο 

κίνησης (CNG) και το υδρογόνο («αιώνας του υδρογόνου»). 

Ως προς τα οχήματα, εξετάζονται τα Αυτόνομα οχήματα και ιπτάμενα οχήματα 

προσωπικής μεταφοράς (ΡΑΤS) – κάτι ενδιάμεσο μεταξύ drones και αεροπλάνου. Τα 

οχήματα αυτά θα καλύψουν ένα νέο είδος κινητικότητας  μικρού μήκους μετακινήσεων 

όπως τις λεγόμενες «last-mile». Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί παράγοντες 

αβεβαιότητας όπως η ολοκλήρωση των τεχνικών τους δυνατοτήτων, η επίλυση 

νομικών και διαδικαστικών θεμάτων, η καθιέρωση κανονισμών και νομοθετικών 

ρυθμίσεων. 

Οι συνδεδεμένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές αφορούν την, σε πραγματικό 

χρόνο, επικοινωνία του οχήματος με την υποδομή και τα κέντρα κυκλοφοριακού 

ελέγχου ώστε να είναι η μετακίνηση βέλτιστη από πλευράς: ταχύτητας, ασφάλειας, 

ενεργειακής κατανάλωσης, υποβοήθησης του οδηγού στην οδήγηση, άνεσης του οδηγού 

και των επιβατών και πολύ χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

Βασικό στοιχείο είναι η δυνατότητα σύνδεσης του αυτοκινήτου με το διαδίκτυο των 

πραγμάτων (Internet of Things –IoT). Τα κύρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν 

είναι αυτά που αφορούν τη συλλογή του μεγάλου όγκου δεδομένων και την σε 

πραγματικό χρόνο ανάλυση και αξιοποίησή τους, θέματα που αφορούν την ασφάλεια 

των δεδομένων αυτών και την προστασία προσωπικών δεδομένων οδηγών και 

επιβατών. 

Στα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας, οι μεταφορικές υποδομές αφορούν δρόμους 

πλήρως «προσαρμοζόμενους» (adaptable)  και ανθεκτικούς (resilient), οι οποίοι θα 

κατασκευάζονται με υλικά και ιδιότητες που θα είναι ανθεκτικοί σε αντίξοες καιρικές 



106 

 

συνθήκες, θα μπορούν να απορροφούν ηλιακή ενέργεια για να εξυπηρετούνται οι 

διάφορες λειτουργίες τους, θα έχουν τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης ενέργειας 

σε οχήματα και άλλες καινοτόμες ιδιότητες και θα περιλαμβάνουν τις αναγκαίες 

υποδομές αυτόματης και συνεχούς συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών 

δεδομένων και μετάδοσή τους στα κέντρα επεξεργασίας. 

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των δικτύων, σημαντική μείωση των εκπομπών 

καυσαερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να επέλθει από τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας με στόχο τη βελτιστοποίηση της κυκλοφοριακής ροής με μείωση των 

καθυστερήσεων και των διανυόμενων αποστάσεων. 

Ευφυή συστήματα: Η έννοια της «ευφυούς» κινητικότητας (smart mobility) θεωρείται 

ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος διεξαγωγής των μετακινήσεων σε ένα σύστημα 

μεταφορών προσαρμοσμένο σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά «φιλικούς» τρόπους 

μεταφοράς ατόμων – όχι οχημάτων – με κορμό το σύστημα των δημόσιων μαζικών 

συγκοινωνιών. 

Στην «ευφυή» κινητικότητα εντάσσονται η ενημέρωση των επιβατών των δημόσιων 

συγκοινωνιών σε πραγματικό χρόνο, η υποβοήθηση σε πραγματικό χρόνο των οδηγών, 

η διαχείριση κοινής χρήσης οχημάτων από πολλούς χρήστες, η μεταφορά «κατά 

παραγγελία» (on-demand), η χρήση αυτόνομων οχημάτων, η παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών ταξί σε πραγματικό χρόνο και η διαχείριση της ζήτησης  των μετακινήσεων. 

Έξυπνη πόλη είναι μια πόλη που έχει αναπτύξει τεχνολογικές υποδομές που της 

παρέχουν τη δυνατότητα να συλλέγει να ομαδοποιεί και να αναλύει στοιχεία σε 

πραγματικό χρόνο και με εκ των προτέρων προσδιορισμένες επεμβάσεις με βάση τα 

στοιχεία αυτά προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Τα άμεσα βήματα που μπορούν να γίνουν στην κατεύθυνση προς  «έξυπνη – ευφυή» 

πόλη στην Αλεξανδρούπολη είναι στον τομέα της συγκοινωνίας «έξυπνες στάσεις» και 

πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου (υπολογιστή, κινητών 

τηλεφώνων), στον τομέα της στάθμευσης «έξυπνο» σύστημα  με καθοδήγηση σε 

διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο και στον τομέα της κυκλοφορίας  

εγκατάσταση «έξυπνων» φωτεινών σηματοδοτών. 
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Αναβάθμιση της εικόνας και ενίσχυση της ταυτότητας των κέντρων 

πόλεων μεσαίου μεγέθους: Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης 

Αριστείδης Σαπουνάκης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής και Αστικής Σύνθεσης, 

ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών 

Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας 

O κ. Αριστείδης Σαπουνάκης είναι κάτοχος διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού 

(ΕΜΠ) καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο 

Heriot-Watt του Εδιμβούργου. Εκτός από την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία, στα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται θέματα στεγαστικής πολιτικής & 

πρόσβασης σε κανονική κατοικία καθώς και προστασίας και ανάδειξης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Αποστόλου Γεωργία – Άννα, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός, Υποψήφια 

διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Η κ. Αποστόλου Γεωργία - Άννα έχει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού». Είναι υποψήφια διδάκτορας 

του ΤΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Σεπτέμβριο του  2016 με θέμα 

διδακτορικής διατριβής: «Ταυτότητα και δομημένο περιβάλλον: Διερεύνηση των 

παραμέτρων που συγκροτούν την ταυτότητα των ελληνικών οικισμών μικρού και 

μεσαίου μεγέθους». 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ενίσχυση της ταυτότητας των σημερινών πόλεων είναι ένα ζήτημα το οποίο 

συζητιέται όλο και περισσότερο και τονίζεται η σημασία του σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

αναζήτηση της ταυτότητας στις σύγχρονες κοινωνίες είναι πολύ σημαντική για την 

ενίσχυση της τοπικότητας και της ανταγωνιστικότητας των πόλεων. Στις σύγχρονες 

πόλεις, η αποδυνάμωση της ταυτότητας διευκολύνεται από τις ενιαίες και κοινές 

έννοιες του σχεδιασμού και της ανάπτυξης  των πόλεων μαζί με την έντονη 

εμπορευματοποίηση αυτών, οδηγώντας έτσι στην απώλεια της τοπικής ταυτότητας. 

Έντονα προβλήματα  αποδυνάμωσης και απώλειας της ταυτότητας αντιμετωπίζουν 

τόσο τα μεγάλα αστικά κέντρα (μητροπολιτικά και περιφερειακά), όσο και οι μεσαίου 
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μεγέθους πόλεις. Στο παρόν άρθρο γίνεται μία προσπάθεια αναζήτησης και 

προσδιορισμού της ταυτότητας της πόλης της Αλεξανδρούπολης, η οποία αποτελεί μία 

μεσαίου μεγέθους ελληνική πόλη. Ειδικότερα στην έρευνα, αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά που καθιστούν μοναδική την πόλη, αλλά και οι δράσεις/παρεμβάσεις 

που μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί η ταυτότητά της, και να 

γίνει πιο ελκυστική και ανταγωνιστική. 

Λέξεις κλειδιά: Ταυτότητα, ανταγωνιστικότητα, αντίληψη, πόλη, αναγνωρισιμότητα 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Η έννοια της ταυτότητας της πόλης έχει χωρικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 

οικονομικές διαστάσεις. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά ενός τόπου τα οποία τον 

καθιστούν μοναδικό και τον διαφοροποιούν από τους άλλους. Ο τόπος συνδέεται με 

την ταυτότητα με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι αυτό που λέμε ταύτιση με έναν τόπο, 

αναφερόμενοι σε μία έκφραση ταύτισης του ατόμου με μία τοποθεσία. O δεύτερος 

τρόπος σύνδεσης είναι μέσω του όρου ¨ταυτότητα τόπου¨ που προωθήθηκε από τον 

Prochansky, o οποίος καλεί για μία ριζικότερη επαναξιολόγηση της δομής της 

ταυτότητας (Twigger-Ross, et.al., 1996). Ο Prochansky υποστηρίζει ότι η ταυτότητα 

του τόπου είναι μία άλλη διάσταση της ταυτότητας, συγκρίσιμη με την κοινωνική 

ταυτότητα η οποία περιγράφει την κοινωνικοποίηση του ατόμου με τον φυσικό κόσμο 

(Prochansky, 1983).   Η δομή των ταυτοτήτων χρησιμοποιεί  ως κατασκευαστικά υλικά 

την ιστορία, τη γεωγραφία, τη βιολογία, τη συλλογική μνήμη και την προσωπική 

φαντασία (Castells, 2010). Επίσης, η ταυτότητα δεν καθορίζεται μόνο από τα φυσικά 

στοιχεία, αλλά και από την έννοια και τη συσχέτιση η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των 

ανθρώπων και των τόπων (Ujang, 2010). Η θεωρητική διατύπωση της ταυτότητας του 

τόπου μας οδηγεί στην γενική άποψη ότι δεν υπάρχει μία αλλά μια ποικιλία αστικών 

ταυτοτήτων, δηλαδή το πλήθος των τρόπων με τον οποίο τα άτομα βιώνουν την 

αίσθηση του ανήκειν σε έναν αστικό τρόπο ζωής αναφερόμενοι σε ένα αστικό 

περιβάλλον ή σε μία πόλη γενικότερα (Prochansky, 1983).  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η ταυτότητα είναι μία έννοια 

πολυδιάστατη, η οποία συντίθεται από πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τέτοια 

χαρακτηριστικά μπορεί να είναι:      

 Φυσικές δομές της πόλης 

 Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 

 Πολιτιστικές δομές 
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 Χωρικά χαρακτηριστικά 

 Τρόπος και ποιότητα ζωής των κατοίκων 

 Αστικές υποδομές (Cöl, 1998) 

Προσεγγίζοντας τα αντικειμενικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα ενός τόπου 

είναι φανερό ότι αυτή εξαρτάται από ένα ευρύ και πολύπλοκο δομημένο σύνολο 

χαρακτηριστικών που σχετίζονται με: 

• Τα αβιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπως γεωμορφολογία, κλίμα κ.α. 

• Την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος 

• Την ένταση και το χαρακτήρα της ανθρώπινης παρέμβασης στη διάρκεια του 

χρόνου 

• Το σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι στην περιοχή και τη χωρική του έκφραση  

(Σαπουνάκης, 2012) 

Παράλληλα, ο ρόλος του δομημένου περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής είναι 

σημαντικός στη διαμόρφωση της αστικής μνήμης στον αστικό χώρο και στην αντίληψη 

της μοναδικής ταυτότητας της πόλης. Η ένταξη χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής στα 

παλαιά κτιριακά κελύφη ενισχύουν θετικά την απειλούμενη ταυτότητα των πόλεων. 

Αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο τις τελευταίες δεκαετίες με την  αλλαγή του χαρακτήρα 

ολόκληρων περιοχών που υπέστησαν αποβιομηχάνιση (Yaldiz et al). Ένα πολύ 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μουσείο Guggenheim στο Bilbao, το οποίο 

μετά την επανάχρησή του έδωσε μία ταυτότητα στην περιοχή η οποία στηριζόταν τόσο 

στον πολιτισμό όσο και στην αρχιτεκτονική του.  

Εικόνα 1: Guggenheim Museum Bilbao (Frank Gehry 1997) 

 

Πηγή: www.guggenheim.org 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  

http://www.guggenheim.org/
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Η αίσθηση του τόπου είναι μία έννοια η οποία μεταμορφώνει έναν τυπικό χώρο σε έναν 

τόπο με ιδιαίτερη αίσθηση και χαρακτηριστικά. Αντανακλά τη σύνδεση με έναν τόπο, 

ενώ αποτελεί μία αντικειμενική αντίληψη των ατόμων για το περιβάλλον τους καθώς 

έχει να παρουσιάσει πολλές περιγραφικές και συναισθηματικές πτυχές. Είναι 

σημαντικό να ειπωθεί πως οι παράγοντες που δημιουργούν την αίσθηση του τόπου 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους γνωσιακούς και αντιληπτικούς παράγοντες, και 

στα φυσικά χαρακτηριστικά. Οι γνωσιακοί παράγοντες συμπεριλαμβάνουν τα νοήματα 

που οι άνθρωποι λαμβάνουν από έναν τόπο (Hashemnezhad, et.al., 2013). Οι 

γνωσιακές ικανότητες (αντιληπτική, πνευματική μαθησιακή) είναι ένα σύνολο 

ρυθμιστικών εργαλείων, τα οποία έχουν μεταξύ άλλων λειτουργιών την ικανοποίηση 

των βασικών μας αναγκών (Maslow, 2013). Αυτό τις καθιστά πολύ σημαντικές για την 

αναγνωρισιμότητα ενός τόπου. Σύμφωνα με την γνωστή θεωρία του Kevin Lynch, η 

αναγνωρισιμότητα ενός τόπου επιτυγχάνεται και ενθαρρύνεται από τα παρακάτω πέντε 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος: τα τοπόσημα, τις ενότητες, τις διαδρομές, τους 

κόμβους και τα όρια ή φράγματα (Lynch, 1960).  

 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ 

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σημερινών κοινωνιών είναι η 

παγκοσμιοποίηση που αυτές υφίστανται σε όλα τα επίπεδά τους. Η παγκοσμιοποίηση 

χαρακτηρίζεται από μαζικότητα και ομογενοποίηση, αλλά και αποδυνάμωση της 

έννοιας της τοπικότητας. Αυτό επηρεάζει τόσο  την κοινωνία όσο και τον χώρο 

γενικότερα και κατ’ επέκταση και την ταυτότητα των πόλεων. Η ταυτότητα 

επηρεάζεται από όλες αυτές τις αλλοιώσεις που επιφέρει το παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον. Έτσι, έχει αρχίσει να εξετάζεται ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας 

σε περιοχές που παρουσιάζουν αδυναμία προσδιορισμού της ταυτότητάς τους.  

Ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας στις πόλεις είναι αρκετά σημαντικός  τόσο για 

τη βιώσιμη ανάπτυξή τους όσο και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, 

μέσα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό δίκτυο των πόλεων. Έτσι, 

αν οι πόλεις θέλουν να γίνουν ανταγωνιστικές και επιτυχημένες θα πρέπει να 

καλλιεργήσουν την καλύτερη ποιότητα που μπορούν για το αστικό περιβάλλον, η 

οποία να προσελκύει τη ¨δημιουργική τάξη¨. Έτσι, μπορεί να αναζητηθεί η δημιουργία 
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μιας νέας ή διαφορετικής εικόνας της πόλης, όταν ο χαρακτήρας της είναι αδύναμος. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι τοπικές ταυτότητες να μην θεωρούνται δεδομένες, 

αντιθέτως να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται με την  πάροδο του χρόνου στα νέα 

δεδομένα της εκάστοτε περιόδου. 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Η Αλεξανδρούπολη εντάσσεται στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ενώ 

αποτελεί το τελευταίο αστικό κέντρο στα σύνορα με την Τουρκία. Το μέγεθος της 

πόλης σύμφωνα με τον πληθυσμό της (58.125) την καθιστά μεσαίου μεγέθους πόλη. 

Κάποια γενικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης είναι: 

 Ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφορών  

 Πράσινη πόλη 

Όσον αφορά το πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η πόλη της 

Αλεξανδρούπολης συγκροτήθηκε ως οικισμός με βάση τις εγκαταστάσεις του 

σιδηροδρομικού σταθμού. Στις περιοχές του κέντρου της πόλης πάνω και κάτω από το 

κεντρικό τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας κατά την πρώτη διαμόρφωση της πόλης 

επικράτησαν χαράξεις ορθογώνιων οικοδομικών τετραγώνων. Στην κεντρική περιοχή 

της πόλης ο οικιστικός ιστός εμφανίζεται ιδιαίτερα συμπαγής. Επίσης στην περιοχή δεν 

παρατηρούνται συγκρούσεις χρήσεων γης. Η δομή της πόλης φιλοξενεί ένα σημαντικό 

αριθμό χώρων πρασίνου και ελευθέρων χώρων οι οποίοι όμως είναι  σε γενικές 

γραμμές αποσπασματικοί (ΦΕΚ 9/Δ/1988). 

Χάρτες 1,2: Η πόλη της Αλεξανδρούπολης (αριστερά) και η περιοχή του κέντρου της 

(δεξιά) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την ταυτότητα της πόλης, επανερχόμαστε στην 

αντιληπτική εικόνα της πόλης μέσω της αναγνωρισιμότητάς της κατά Kevin Lynch. Σε 

συνέχεια του εντοπισμού των πέντε προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, ο Lynch 

ισχυρίζεται πως οι διαδρομές είναι πολύ σημαντικές καθώς αυτές είναι που καθορίζουν 

και οργανώνουν την αστική κινητικότητα. Η εικόνα του περιβάλλοντος αποτελείται 

από τρία στοιχεία: την ταυτότητα, τη δομή και τη σημασία. Το δομημένο περιβάλλον, 

δεν αποτελείται μόνο από τα φυσικά χαρακτηριστικά αλλά και από αναπαραστάσεις 

νοητικών εικόνων. Επίσης, αναφορικά με την κινητικότητα στο δομημένο περιβάλλον, 

αυτή δεν αποτελεί μόνο την κυκλοφορία ελεύθερων ροών, αλλά σε μεγάλο βαθμό 

βασίζεται στη διάρθρωση και την αναγνώριση του περιβάλλοντος μέσω της ενίσχυσης 

των νοητικών χαρτών. Η εικόνα αποτελεί το προϊόν της άμεσης αίσθησης, της μνήμης 

και της εμπειρίας του παρελθόντος, και χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει τις 

πληροφορίες και να καθοδηγήσει τις δράσεις (Lynch, 1960). 

Για να γίνει πιο εύκολη η αντιληπτική προσέγγιση της περιοχής μελέτης, σχεδιάστηκε 

αντιληπτικός χάρτης του κέντρου της πόλης της Αλεξανδρούπολης (Χάρτης 3). 

Χάρτης 3: Αντιληπτικός χάρτης του κέντρου της Αλεξανδρούπολης 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον χάρτη, στο κέντρο της πόλης γίνονται αντιληπτοί 

οι εξής οδικοί άξονες οι οποίοι δημιουργούν  και τις διαδρομές που συμβάλουν στην 

καλύτερη αντίληψη του κέντρου της Αλεξανδρούπολης. Αυτοί είναι  η Λ. 

Δημοκρατίας, η Αλ. Παπαναστασίου, η Εθνικής Αντιστάσεως και η 14η Μαΐου. Οι 

διαδρομές αυτές δημιουργούν ροές μέσα στην πόλη, τόσο πεζών όσο και οχημάτων. 

Αναφορικά με τους κόμβους που δημιουργούνται στο κέντρο του αστικού ιστού, αυτοί 

είναι δύο. Ο πρώτος κόμβος δημιουργείται στη συμβολή των οδών Καβύρη, 14ης 

Μαΐου, Δήμητρας, Ηροδότου και Θράκης. Ο δεύτερος κόμβος δημιουργείται από τις 

οδούς Λ. Δημοκρατίας και Εθνικής Αντιστάσεως.  

Προχωρώντας στις ενότητες οι  οποίες γίνονται αντιληπτές εντός του κέντρου της 

πόλης, αυτές  είναι οι εξής. Αρχικά, η πρώτη ενότητα δημιουργείται μεταξύ των οδών 

Αλ. Παπαναστασίου, Λ. Δημοκρατίας και 14ης Μαΐου. Η δεύτερη ενότητα βρίσκεται 

μεταξύ των οδών 14ης Μαΐου, Λεωφόρου Δημοκρατίας, Εθνικής αντιστάσεως και του 

σιδηροδρομικού σταθμού. Και η τρίτη και τελευταία ενότητα δημιουργείται μεταξύ της 

Λ. Δημοκρατίας και του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εντός της πόλης ως όρια ή 

φράγματα γίνονται αντιληπτές οι σιδηροδρομικές γραμμές στην Κωνσταντινουπόλεως, 

οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως φράγμα καθώς διαχωρίζουν την πόλη σε δύο 

τμήματα και ¨απομονώνουν¨ το νοτιοανατολικό τμήμα αυτής. Αναφορικά με τη θέαση 

που παρουσιάζει η πόλη, αυτή βρίσκεται φυσικά προς τη θάλασσα, η οποία και 

αποτελεί το επικρατέστερο φυσικό τοπίο της περιοχής. 
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Βασικά στοιχεία της αναγνωρισιμότητας μιας πόλης είναι τα Τοπόσημα.  Ως Τοπόσημο 

της Αλεξανδρούπολης, θεωρείται ο Φάρος της πόλης, καθώς αποτελεί το σημείο 

αναφοράς το οποίο έχει εδραιωθεί στην κοινή αντίληψη των κατοίκων και των 

επισκεπτών και βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. 

Προχωρώντας με την ανάλυση της ταυτότητας της πόλης της Αλεξανδρούπολης, πολύ 

σημαντική θεωρείται και η διερεύνηση ιστορικών κτισμάτων στο κέντρο της πόλης, τα 

οποία θα μπορούσαν να προσδώσουν από μόνα τους μία ταυτότητα. Μετά από 

ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τα σημαντικά κτίρια της πόλης, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός σημαντικών κτιρίων τόσο 

κηρυγμένων όσο και αυτών που δεν έχουν κηρυχθεί διατηρητέα. Τα συγκεκριμένα 

κτίρια παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη.  

 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της περιοχής μελέτης, οι ευκαιρίες που αυτή παρουσιάζει αλλά και οι 

απειλές που υπάρχουν. Αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα SWOT ανάλυσης όπως 

φαίνεται παρακάτω. 

 

Χάρτης 4: Σημαντικά κτίρια στο εμπορικό-ιστορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης 
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Πλεονεκτήματα Ευκαιρίες 

Παραλιακό μέτωπο + 

ρυμοτομία 

 

Μεσαίου μεγέθους πόλη 

 

Λιμάνι    Παραλιακό μέτωπο 

 

Ιστορικό υπόβαθρο της πόλης Iστορικά κτίρια με  

      αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον  

 

Σιδηροδρομικός σταθμός   Ρυμοτομία 

 

Αεροδρόμιο Ολοκληρωμένο δίκτυο 

μεταφορών 

 

Φάρος (Τοπόσημο της πόλης) 

 

Χώροι πρασίνου και 

ελεύθεροι χώροι 

 

Βράβευση της 

Αλεξανδρούπολης ως 

πράσινη πόλη 

 

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης,   

συνεργάτης του IRIS Smart 

Cities 

 

Περιορισμένης κλίμακας 

ασυμβατότητες χρήσεων  

 

 

Μειονεκτήματα Απειλές 

Γεωγραφική θέση  

 

Αδυναμία προσδιορισμού  

      τοπικής ταυτότητας 

 

Μη αξιοποίηση του 

παραλιακού μετώπου 

 

Έλλειψη ολοκληρωμένου 

      σχεδιασμού 

 

Έλλειψη ταυτότητας 

δομημένου περιβάλλοντος 
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στο σύνολό του (κυριαρχεί ο 

κλασικός τύπος 

μεταπολεμικής 

πολυκατοικίας των ελληνικών 

πόλεων)  

 

Δημόσιος χώρος σε γενικές 

γραμμές αποσπασματικός 

 

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT προκύπτει ότι η ταυτότητα της πόλης της 

Αλεξανδρούπολης  διαμορφώνεται από τα εξής στοιχεία: 

• Θάλασσα και παραλιακό μέτωπο 

• Τοπόσημο της πόλης (Φάρος) 

• Ιστορικά-σημαντικά κτίρια που βρίσκονται διάσπαρτα στο κέντρο της 

πόλης 

• Πράσινη πόλη 

Για να ενισχυθούν περαιτέρω τα παραπάνω στοιχεία προτείνονται κάποιες γενικές και 

ειδικές παρεμβάσεις οι οποίες είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη. Οι γενικές 

παρεμβάσεις  οι οποίες προτείνονται να γίνουν είναι αρχικά η οργανωμένη παρέμβαση 

στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους της περιοχής μελέτης με στόχο την 

αναβάθμιση της εικόνας των περιοχών και τη δημιουργία ενός ομοιόμορφου αστικού 

τοπίου με κοινό χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω κινήτρων για ιδιώτες, αλλά 

και θέσπιση εξειδικευμένων κανόνων για δόμηση ιδιωτικών χώρων,  έτσι ώστε να 

αποκτηθεί η ενιαία εικόνα στο δομημένο περιβάλλον. Παράλληλα, σε γενικό 

πολεοδομικό επίπεδο είναι σημαντική η οργάνωση χρήσεων γης της περιοχής μελέτης, 

έτσι ώστε όποιες ασυμβατότητες και λειτουργικές παθογένειες παρουσιάζονται να 

μπορέσουν να εξαλειφθούν.  

Πολύ σημαντική κρίνεται και η ριζική παρέμβαση στην οργάνωση της κυκλοφορίας 

πεζών και  οχημάτων, αλλά και της στάθμευσης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ροές 
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πεζών και ποδηλάτων εντός του κέντρου, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα και την 

ταυτότητα της πόλης ως πράσινη πόλη. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των 

παραπάνω παρεμβάσεων είναι ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και των 

στρατηγικών της πόλης, καθώς είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει και το χαρακτήρα 

των παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε η πόλη να αποκτήσει μία πιο 

ανταγωνιστική ταυτότητα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να γίνει μία συνολική 

θεώρηση των στοιχείων της αντιληπτικής εικόνας της πόλης. 

Οι ειδικές παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται έχουν ως στόχο να εξειδικεύσουν τις 

γενικές πολεοδομικές παρεμβάσεις που αναλύθηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, κρίνεται 

πολύ σημαντική η  διαμόρφωση κεντρικών χώρων πρασίνου και αισθητική αναβάθμιση 

αυτών (σχεδιασμός δαπεδοστρώσεων και πρασίνου) καθώς και ενοποίησή τους. Η 

διαμόρφωση λειτουργικών χώρων πρασίνου θα βοηθήσει στην ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής του κοινωνικού συνόλου της περιοχής, ειδικότερα αν συνδυαστεί 

και με τη δημιουργία έργων μοντέρνας τέχνης στους χώρους αυτούς. Αυτό δεν έχει 

μόνο πολιτιστικά οφέλη αλλά και κοινωνικά καθώς η τέχνη στους δημόσιους χώρους 

αποτελεί στοιχείο συνοχής του κοινωνικού συνόλου.  

Παράλληλα, η συντήρηση των ιστορικών κτιρίων της περιοχής μελέτης είναι 

απαραίτητη για την ανάδειξή τους αλλά και τη διαμόρφωση της ιστορικής ταυτότητας 

αυτής. Για να μπορέσουν να δημιουργηθούν ροές εντός της πόλης προτείνεται η 

δημιουργία διαδρομών οι οποίες θα περιλαμβάνουν κάποια από τα σημαντικότερα 

ιστορικά κτίρια και τους χώρους πρασίνου του κέντρου. Αυτό θα γίνει εφικτό μέσω  

της διερεύνησης πεζοδρομήσεων τμημάτων της πόλης. Επάνω στο ζήτημα των ροών 

μέσα στην πόλη είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη και το λιμάνι, δηλαδή να 

υπάρχει σύνδεση του κέντρου με το παραλιακό μέτωπο σε συνδυασμό και με τις 

διαδρομές που προτείνεται να γίνουν.  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη για την αναβάθμιση 

της εικόνας και την ενίσχυση της ταυτότητας της Αλεξανδρούπολης γίνεται ξεκάθαρη 

η δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα θετικά στοιχεία τα οποία ήδη ενυπάρχουν στον 

αστικό της ιστό. Ειδικότερα, η πόλη της Αλεξανδρούπολης δεν παρουσιάζει 
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συγκρούσεις χρήσεων γης και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της 

πολεοδομικής ταυτότητας της πόλης, αλλά και για τη λειτουργικότητα και τη 

βιωσιμότητα αυτής. Επίσης, η πόλη διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (όπως πχ 

Φάρος, σιδηροδρομικός σταθμός και ιστορία) τα οποία σε συνδυασμό με το παραλιακό 

μέτωπο και την ευχάριστη ρυμοτομία την καθιστούν μοναδική σε σχέση με άλλες 

μεσαίου μεγέθους πόλεις.  

Η πόλη της Αλεξανδρούπολης θα μπορούσε να επενδύσει κυρίως στον τομέα της 

καινοτομίας και της βιωσιμότητας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας και 

την μοναδικότητάς της, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική σε σχέση με 

άλλες πόλεις μεσαίου μεγέθους. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας και η ενίσχυσή της 

είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες τόσο για την κοινωνική όσο και για την οικονομική 

ανάπτυξη των πόλεων στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες.  
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Το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης 

A. Γουργιώτης, Επ. Καθηγητής (υπό διορισμό) Τμήματος Χωροταξίας 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  

gourgiotis@uth.gr 

 

Ο Ανέστης Γουργιώτης, είναι Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό), στο Τμήμα 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι επίσης προϊστάμενος στο Τμ. Ειδικών 

Χωροταξικών Πλαισίων στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ. 

Σπούδασε χωροταξία και πολεοδομία στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux στην Γαλλία, 

διετέλεσε κατά τα έτη 2002 έως και 2005 Εθνικός Εκπρόσωπος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.  

 

Περίληψη 

Μετά την πάροδο αρκετών ετών από τη θεσμοθέτηση της πρώτης γενιάς 

Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (2003-04), δημιουργήθηκε η ανάγκη 

αναθεώρησης τους για μια σειρά από λόγους που ανέκυψαν και που επηρεάζουν 

καθοριστικά το χωρικό σχεδιασμό όπως οι ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της 

χώρας, η μεταγενέστερη θεσμοθέτηση του Γενικού αλλά και των Ειδικών Πλαισίων 

Χωροταξικού Σχεδιασμού, οι τομεακές νομοθεσίες που επηρεάζουν άμεσα τον χωρικό 

σχεδιασμό, οι συγκρούσεις  χρήσεων  γης, οι επιπτώσεις της βαθιάς οικονομικής 

κρίσης της  χώρας, κ.α. Το άρθρο αυτό παρέχει μια  σύντομη παρουσίαση των 

προτάσεων που αφορούν το νέο χωρικό πρότυπο ανάπτυξης, τη νέα αναπτυξιακή 

στρατηγική, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), όπως 

αυτά προκύπτουν μέσα από το πρόσφατα θεσμοθετημένο Περιφερειακό Χωροταξικό 

Πλαίσιο, προσδιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας και τέλος εντοπίζει 

τον καταλυτικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Χωρικός Σχεδιασμός, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, Αλεξανδρούπολη  
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1. Εισαγωγή  

Τον Μάιο του 2012 ξεκίνησε η διαδικασία Αναθεώρησης - Εξειδίκευσης του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ).  

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης «αξιολόγησης, αναθεώρησης 

και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης» (ΥΠΕΝ 2016), αναδείχθηκε ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ (ΠΑΜΘ) 

στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε δραστηριότητες που είτε βρίσκονται σε διαδικασία 

αναδιάρθρωσης, παρουσιάζοντας κάμψη, είτε φαίνονται αρκετά ευάλωτες στην 

τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας. Έτσι, οι εξελίξεις που 

σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στο διεθνές περιβάλλον και ιδίως στην Ευρώπη και 

την Ελλάδα, μετά και την προσφυγή της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης, είχαν 

αρνητικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως 

καταδεικνύουν όλοι οι σχετικοί δείκτες της οικονομίας (απασχόλησης, κατανάλωσης, 

επενδύσεων κ.α.) και του πληθυσμού.  

Η μελέτη επίσης ανέδειξε πως η αδυναμία να συγκροτηθεί ένα νέο παραγωγικό 

πρότυπο που θα υποστήριζε και την αντίστοιχη ενίσχυση του οικιστικού συστήματος, 

είχε ως αποτέλεσμα τελικά την αδυναμία προώθησης και συνέχισης της ανάπτυξης, η 

οποία εμφανίστηκε ισχυρά εξαρτώμενη από τους αναπτυξιακούς παράγοντες της 

χώρας. 

Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη διατύπωσης μια νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για 

την ΠΑΜΘ, που θα εναρμονίζεται στο ιδιαίτερο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον της 

οικονομικής κρίσης και ύφεσης, θέτοντας όμως τις βάσεις ώστε μακροπρόθεσμα να 

τεθεί η Περιφέρεια σε αναπτυξιακή τροχιά, με ενδυνάμωση του ρόλου της σε επίπεδο 

αυτοδιοίκησης και με ανθεκτικότητα σε απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες. 

Στη σημερινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία ο σχεδιασμός καθίσταται πιο  

επιτακτικός. Είναι πιο αναγκαία η προετοιμασία, πιο σημαντική η πρόβλεψη για το 

βραχυπρόθεσμο αλλά και το μακροπρόθεσμο αύριο. 

Η ΠΑΜΘ απαιτεί το δικό της χωρικό μοντέλο ανάπτυξης που πηγάζει από τη δική της 

πραγματικότητα. Η στρατηγική ανάπτυξη όμως της Περιφέρειας ολοκληρώνεται μέσα 

από τη χωρική διάσταση. Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) ως ένα 
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εργαλείο με δύο βασικές συνιστώσες τον προγραμματισμό και τον χώρο, εντοπίζει τη 

μοναδικότητα, και την «ιδιαιτερότητά της».  Καθώς ο χώρος εξελίσσεται συνεχώς και 

μεταβάλλεται, ο σχεδιασμός δεν πρέπει να είναι  στατικός. Θα πρέπει  να μπορεί να 

εγγυηθεί παράλληλα την αξιόπιστη παρακολούθηση των χωρικών εξελίξεων και την 

δυνατότητα προσαρμογής των βασικών κατευθύνσεων, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

και δεδομένα. Το ΠΧΠ ΑΜΘ ως Στρατηγικό Σχέδιο διασφαλίζει ένα δυναμικό και 

ευέλικτο χωροταξικό σχεδιασμό. 

Η εργασία αυτή τονίζει τη σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού σε περιφερειακό 

επίπεδο, κάνει μια σύντομη παρουσίαση των προτάσεων της μελέτης «αξιολόγησης, 

αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ», κυρίως εκείνων που έχουν σχέση 

με το αναπτυξιακό πρότυπο, της Περιφέρειας και προσδιορίζει το ρόλο και τις 

ιδιαιτερότητες της Αλεξανδρούπολης όπως αυτές προτείνονται μέσα από το 

θεσμοθετημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της ΑΜΘ (ΠΧΠ ΑΜΘ). 

 

2. Ο ρόλος και η σημασία των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.), καταρτίζονται για κάθε περιφέρεια της χώρας εκτός της Αττικής, 

καταγράφοντας και αξιολογώντας τη θέση της περιφέρειας στο διεθνή, ευρωπαϊκό και 

εθνικό χώρο, τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 

και διάρθρωση του χώρου, αποτιμώντας τις χωρικές επιπτώσεις των πολιτικών και των 

ευρύτερων προγραμμάτων για το επίπεδο της περιφέρειας και τέλος, προσδιορίζοντας 

τις βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη του χώρου. Τα 

Περιφερειακά Πλαίσια Χ.Σ.Α.Α. υποδεικνύουν ειδικότερες κατευθύνσεις και δράσεις 

για τη χωρική ανάπτυξη της κάθε περιφέρειας. Τα συγκεκριμένα πλαίσια 

εναρμονίζονται υποχρεωτικά προς τον υπερκείμενο σχεδιασμό, δηλαδή τις 

κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. και των Ειδικών Πλαισίων Χ.Σ.Α.Α., 

συμπληρώνοντας τις επιλογές σχεδιασμού, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

περιφέρειας, (Χαραλαμπίδου Β, 2016) 

Επισημαίνεται δε η σημασία της πρόβλεψης κατά προτεραιότητα ένταξης στα 

περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα, των έργων και δράσεων που προωθούν την 
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εφαρμογή των αντίστοιχων περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων για μία πενταετία 

από την έγκριση των τελευταίων (άρ.8, παρ.2 Ν2742/99). Πρέπει να υπάρχει μια 

σύγκλιση τόσο των προτάσεων των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων με 

εκείνες του Περιφερειακού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α, αλλά και αντίστροφα. Η πρόβλεψη 

αυτή δεν είναι ενδεικτική, αλλά έχει ισχυρή δεσμευτικότητα. Ακόμα, η έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων είναι υποχρεωμένη να υπακούει στα Περιφερειακά Πλαίσια 

Χ.Σ.Α.Α.. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χ.Σ.Α.Α. εγκρίνονταν με απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. Η πλειοψηφία αυτών θεσμοθετήθηκε τη διετία 2003-2004, ενώ 

σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης και βάσει του ισχύων νόμου 

(Ν.4447/2016) μετονομάζονται σε Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Π.Χ.Π.) για 

όλες τις περιφέρειες πλην της Αττικής, για την οποία θέση περιφερειακού έχει το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (Ρ.Σ.Α.) όπως ισχύει (άρ.6, παρ.8α). Επιπλέον, 

απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης και αξιολόγησής τους, γιατί πλέον εκπονούνται 

από το Υ.Π.Ε.Ν., μετά από ενημέρωση της οικείας περιφέρειας, ενώ πριν υπήρχε η 

δυνατότητα να κινηθεί η διαδικασία με πρωτοβουλία της περιφέρειας (Χαραλαμπίδου 

Β., 2016). 

 Ως εκ τούτου τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) αποτελούν ένα 

σημαντικό-κομβικό εργαλείο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφερείας. Τα 

Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, αποτελούν οργανικό κομμάτι της αναπτυξιακής 

διαδικασίας, διότι συνιστούν υπόβαθρο της αναγκαίας ανασυγκρότησης οικονομικών, 

κοινωνικών και οικολογικών δομών και αποτελούν και την μοναδική ευκαιρία 

συνάντησης μεταξύ πολλών συγγενών επιστημονικών κλάδων (οικονομία, 

δημογραφία, κοινωνιολογία, περιβάλλον, γεωγραφία, κ.α.) και όλων των επιπέδων της 

διοίκησης, γύρω από μια κοινή ανησυχία που αφορά στο μέλλον του χώρου και η οποία 

αναμένεται ν ’αποσυνδεθεί από βραχυπρόθεσμες αντιπαλότητες. 

 

3. Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης : Κατευθύνσεις για το νέο χωρικό αναπτυξιακό πρότυπο. 

Σύμφωνα με το νέο ΠΧΠ της ΠΑΜΘ το οποίο θεσμοθετήθηκε με την υπ’αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ 68605/1092 (ΦΕΚ 248/ΤΑΑΠ/2018), το γεωγραφικό πλεονέκτημα της 

ΠΑΜΘ δίνει σημαντικές προοπτικές για την ανάδειξη ενός σημαντικού ρόλου στην 

ευρύτερη περιοχή της, τη Ν.Α. Ευρώπη, τις Παρευξείνιες χώρες και την Τουρκία. 
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Σημαντικό επίσης στοιχείο, που έρχεται να ενισχύσει αυτό το γεωγραφικό 

πλεονέκτημα αποτελούν τα δύο σημαντικά λιμενικά συστήματά της (Αλεξανδρούπολη 

και Καβάλα), ο αναπτυξιακός άξονας Ανατολής - Δύσης (Εγνατία Οδός) και οι κάθετες 

σε αυτόν συνδέσεις. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά αποτελούν και τα κύρια συστατικά του αναπτυξιακού 

προτύπου της Περιφέρειας. 

 

Πηγή : ΥΠΕΝ 2016 

Η κατεύθυνση λοιπόν που αναδεικνύεται μέσα από το νέο ΠΧΠ, αποτελεί η 

αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας ΑΜΘ, είτε ως ενεργειακός είτε 

ως διαμετακομιστικός κόμβος, με την αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών 

αναπτυξιακών της χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με το διαφαινόμενο αναπτυξιακό 

πρότυπο, στα εντοπισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας 

περιλαμβάνονται, το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η φυσική 

παραγωγικότητα της Περιφέρειας, η γεωπολιτική θέση της Περιφέρειας και οι 

υφιστάμενες μεταφορικές υποδομές, σε αλληλεπίδραση με τις υφιστάμενες και 
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διαφαινόμενες τάσεις ως προς τις διεθνείς οικονομικές ροές, και σε συνδυασμό με 

πολιτικές εθνικής εμβέλειας.  

 

Ως βασικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας στο προγραμματικό χρονικό 

διάστημα του ΠΧΠ ορίζεται η σταδιακή ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός του 

παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας και η διατήρηση, και κατά το δυνατόν 

εμβάθυνση, της κοινωνικής συνοχής, σε περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, 

ύφεσης και κρίσης, με την αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας, την κινητοποίηση 

των υφιστάμενων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων και την αξιοποίηση της 

γεωγραφικής της θέσης. (ΥΠΕΝ 2016). 

  

Σύμφωνα με το νέο ΠΧΠ (ΦΕΚ 248ΑΑΠ/2018), η δομή του προτύπου χωρικής 

ανάπτυξης οργανώνεται γύρω από τον παραδοσιακό άξονα ανάπτυξης της 

Περιφέρειας, Ανατολής - Δύσης, και συμπληρώνεται από την ισχυροποίηση των τριών 

κάθετων αξόνων (άξονας Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο, προτεινόμενος νέος άξονας 

Καβάλα - Δράμα - Σέρρες [Προμαχώνας], άξονας Κομοτηνή - Νυμφαία), ώστε να 

εκφραστεί η διασυνοριακή και διαπεριφερειακή δυναμική της Περιφέρειας. 

Ταυτόχρονα, στο πρότυπο αυτό αναμένεται να συμβάλει η ισχυροποίηση και των 

υπόλοιπων δύο κάθετων αξόνων (Βορρά - Νότου), ήτοι των αξόνων Δράμα - Εξοχή 

και Ξάνθη - Εχίνος - ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 

Στους κόμβους των κυρίων κάθετων αξόνων με τον βασικό διαμήκη άξονα βρίσκονται 

οι διεθνείς λιμενικές πύλες της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, που ενισχύουν τον 

ρόλο των αξόνων αυτών ως απόληξη των διασυνοριακών δικτύων, ενώ η σύνδεση της 

Κομοτηνής με τη Βουλγαρία (Haskovo) αυξάνει τις ροές προς τις δύο πύλες. Από αυτές 

τις πύλες γίνεται και η κύρια σύνδεση με τα νησιά της Θάσου και της Σαμοθράκης, 

αλλά και με το Βόρειο Αιγαίο. Κατά μήκος του διαμήκη άξονα Ανατολής - Δύσης, 

έχοντας όμως παράλληλα άμεση σχέση με κάθε έναν από τους κάθετους 

διασυνοριακούς άξονες, αναπτύσσονται τα πέντε σημαντικότερα αστικά κέντρα της 

Περιφέρειας, που αποτελούν και τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΥΠΕΝ 

2016). 

Πάνω σε αυτή την ισχυρή δομή συναρτώνται, στον παράκτιο και στον ορεινό χώρο, 

δευτερεύοντες άξονες περιφερειακής εμβέλειας που συνδέουν τους βασικούς πόλους 

της Περιφέρειας με μικρότερα αστικά κέντρα. Οι βιώσιμες αναπτυξιακές ενότητες στον 
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παράκτιο και στον ορεινό χώρο συγκροτούνται γύρω από αυτά τα κέντρα, τα οποία 

αναλαμβάνουν ειδικό ρόλο ανάλογα και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, σε μια 

κατά βάση αξονική διάταξη κατά μήκος των δευτερευόντων περιφερειακών αξόνων. 

Στον πεδινό χώρο, οι βασικοί πόλοι της Περιφέρειας οργανώνουν γύρω τους ένα 

ισχυρό δίκτυο εξαρτήσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπου συγκροτούνται τα δίκτυα 

αλληλοσυμπλήρωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτή η οργάνωση διαχέεται 

σε μικρότερα οικιστικά κέντρα, γύρω από τα οποία συγκροτούνται οι βιώσιμες 

αναπτυξιακές ενότητες του αγροτικού χώρου. 

Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης 

 

Πηγή: ΥΠΕΝ 2018 

Επομένως, το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης βασίζεται στη δημιουργία ενός πλέγματος χωρικών υποενοτήτων, αξόνων και 

πόλων ανάπτυξης, οι οποίοι αναλαμβάνουν διακριτούς, αλλά ταυτόχρονα 

συμπληρωματικούς, ρόλους στο πλαίσιο της υποστήριξης της νέας αναπτυξιακής 

φυσιογνωμίας της Περιφέρειας (ΥΠΕΝ 2016). 

 

4. Η Αλεξανδρούπολη κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της Περιφέρειας  

Το νέο ΠΧΠ όπως περιληπτικά αναφέρθηκε παραπάνω, διατυπώνει μια νέα 

αναπτυξιακή στρατηγική για την ΠΑΜΘ, ώστε να ανταποκρίνεται στα σημερινά 

δεδομένα (οικονομικά, δημογραφικά, γεωπολιτικά, κ.α.) και θέτει τις απαραίτητες 

βάσεις ώστε μακροπρόθεσμα να τεθεί η Περιφέρεια σε αναπτυξιακή τροχιά, με 



127 

 

ενδυνάμωση του ρόλου της σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και με ανθεκτικότητα σε 

απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες.  

Στο πλαίσιο αυτό το νέο ΠΧΠ δίνει στην Αλεξανδρούπολη το ρόλο αστικού πυκνωτή 

παραγωγικών δραστηριοτήτων της ενδοχώρας, διαμετακομιστικού εμπορευματικού 

κέντρου συνδυασμένων μεταφορών και τουριστικού πόλου, με έμφαση στον κλασικό 

θερινό τουρισμό και στον αστικό και συνεδριακό τουρισμό (ΥΠΕΝ 2018).  

Σε διαπεριφερειακό επίπεδο η Αλεξανδρούπολη αποτελεί τη μια από τις δυο θαλάσσιες 

πύλες σύνδεσης της Περιφέρειας με το Βόρειο Αιγαίο και την υπόλοιπη νησιωτική 

χώρα. Ο ρόλος της εξειδικεύεται μέσω των λειτουργιών που αναλαμβάνει, όπως 

διαμετακομιστικό εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών, πύλη τουρισμού 

και κέντρο πολύπλευρων τουριστικών δραστηριοτήτων, αστικός πυκνωτής 

δραστηριοτήτων τριτογενούς τομέα, κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας 

(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο), διοικητικό κέντρο - έδρα Περιφερειακής Ενότητας, 

κέντρο μεταποίησης, κ.α. 

Η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα, με τις περιαστικές παραλιακές ζώνες τους, 

ορίζονται ως πύλες του τουρισμού και βασικοί χωρικοί υποδοχείς της τουριστικής 

ανάπτυξης, με τις ανεπτυγμένες τουριστικά δυτικές ακτές τους, διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας και στον μετασχηματισμό 

της σε τουριστικό προορισμό αριστείας, ως υποδοχείς τουριστικών υποδομών με 

σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Βασική κατεύθυνση επίσης αποτελεί ο 

συνδυασμός του αστικού τουρισμού και η μορφή του city break με τον μαζικό 

τουρισμό και την παραθεριστική κατοικία (ΥΠΕΝ 2016).  

Το ΠΧΠ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της μεταποίησης δεδομένου ότι η 

Αλεξανδρούπολη διαθέτει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι ανήκει 

στην ενότητα που βρίσκεται κατά μήκος του άξονα Ιάσμου - Κομοτηνής - Σαπών – 

Αλεξανδρούπολης. 

Οι δύο βασικές κατευθύνσεις του ΠΧΠ αφορούν α) την ενίσχυση και κατά τόπους 

εξυγίανση των συγκεντρώσεων και τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων με άλλους 

τομείς, στους οποίους η Περιφέρεια κατέχει ή μπορεί να αποκτήσει συγκριτικό 

πλεονέκτημα: με τον πρωτογενή τομέα (αγροτοβιομηχανικές μονάδες) και τον κλάδο 

της εξόρυξης μαρμάρου, με στόχο την ενίσχυση της καθετοποίησης της παραγωγής, 
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καθώς και με τον ερευνητικό τομέα (και ιδίως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο) με στόχο 

την προώθηση της καινοτομίας και β) στην ενίσχυση του ρόλου της Αλεξανδρούπολης 

και της Καβάλας ως διαμετακομιστικών εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων 

μεταφορών προκρίνεται η οργάνωση και η χωροθέτηση δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) και χονδρεμπόριο / αποθήκευση σε 

Επιχειρηματικά / Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας (ΕΠΕ-ΕΕ), 

εντός ή σε άμεση σχέση με τις χερσαίες λιμενικές ζώνες (ΥΠΕΝ 2016).  

Όσον αφορά στις μεταφορικές υποδομές η Αλεξανδρούπολη διαδραματίζει λόγω του 

λιμανιού της ένα σημαντικό σημείο αναφοράς. Από το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, 

στα πλαίσια των κατευθύνσεων για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Περιφέρειας, 

προκύπτει ως στρατηγικός στόχος για τον τομέα των μεταφορών η βέλτιστη 

αξιοποίηση και η στοχευμένη ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών και των 

διασυνοριακών διασυνδέσεων της Περιφέρειας. Η ΠΑΜΘ, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πολιτικές της ΕΕ, θα πρέπει να προωθήσει με τις κατάλληλες κινήσεις την ένταξη της 

στα ευρύτερα διεθνή δίκτυα μεταφορών, και συγκεκριμένα να διεκδικήσει τη 

γεωστρατηγική της θέση ως πύλη του Βόρειο-Aνατολικού άξονα προσανατολισμού 

(ανάπτυξης) της χώρας, αλλά και ως διέξοδος των Βαλκανικών χωρών, και ιδίως της 

Ρουμανίας, προς τη Μεσόγειο. Βασική κατεύθυνση για την επίτευξη αυτού του στόχου 

είναι η σύνδεση με το δίκτυο του κύριου διευρωπαϊκού διαδρόμου Orient/East Med 

Corridor. Η πρώτη επομένως προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων που 

αφορούν στην ενίσχυση του Βόρειο-ανατολικού άξονα ανάπτυξης της Περιφέρειας 

(Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο) και στηρίζουν τον στόχο να καταστεί η Αλεξανδρούπολη 

πύλη της ΠΑΜΘ και σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο στην περιοχή των ΝΑ 

Βαλκανίων, μέσω και της διασύνδεσής της με το δίκτυο του κύριου διευρωπαϊκού δια-

δρόμου Orient/East Med Corridor. Το έργο αυτό αφορά στην: 

 Ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Αρδάνιο - Ορεστιάδα - Καστανιές - 

Ορμένιο (και αναβάθμισή του από το εκτεταμένο [comprehensive] στο κύριο [core] 

διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο), 

 Ολοκλήρωση της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπο-λης - 

Ορμενίου, 
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 Ολοκλήρωση των έργων εκβάθυνσης της ανατολικής λιμενολεκάνης του λιμένα 

Αλεξανδρούπολης και των υποδομών διακίνησης εμπορευμάτων στη χερσαία ζώνη 

(πολυχρηστικός τερματικός σταθμός και σταθμός εμπορευματοκι-βωτίων), 

 Σύνδεση του λιμένα Αλεξανδρούπολης με οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, 

 Κατασκευή σιδηροδρομικού σταθμού στο αεροδρόμιο (σύνδεση με το λιμάνι και το 

κέντρο της πόλης), ως μέρος του προτεινόμενου προαστιακού σιδηρο-δρόμου 

Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής - Ξάνθης, 

 Επαναχάραξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα– της υφιστάμενης σιδηροδρομικής 

γραμμής στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, με κατάργηση της σημερινής 

όδευσης μέσα από την πόλη και σύνδεση με το εθνικό δίκτυο στα ανατολικά της 

πόλης (στην περιοχή του αεροδρομίου), (ΥΠΕΝ 2016). 

Πέραν αυτών στο νέο ΠΧΠ η Αλεξανδρούπολη αποτελεί κομβικό σημείο αφού ο 

λιμένας Αλεξανδρούπολης αποτελεί Πύλη Διεθνούς Εμβέλειας και εντάσσεται κατά 

προτεραιότητα στα διευρωπαϊκά δίκτυα ως μέρος του εκτεταμένου δικτύου λιμένων. 

Μαζί με την εκπόνηση συγκροτημένου σχεδίου δράσης, προωθείται η διερεύνηση 

εναλλακτικών λύσεων ως προς τα χαρακτηριστικά του λιμένα και της χερσαίας ζώνης 

του, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης (και Καβάλας) ορίζεται ως Κύριος 

Διεθνές Αερολιμένας (ΥΠΕΝ 2016).  

Παράλληλα η Αλεξανδρούπολη διεκδικεί σημαντικό ρόλο σε θέματα ενέργειας, λόγω 

της ενεργού  ένταξη της Περιφέρειας στα διεθνή ενεργειακά δίκτυα, τόσο στο επίπεδο 

των αγωγών φυσικού αερίου, όσο και στο πλαίσιο των διασυνδέσεων με τα δίκτυα 

ηλεκτρικής ενέργειας των όμορων χωρών. Επομένως καλείτε να παίξει καταλυτικό 

ρόλο ως κομβικό σημείο εισόδου του φυσικού αερίου στο δίκτυο των αγωγών, με την  

κατασκευή δύο σταθμών αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενός 

υπεράκτιου στην Αλεξανδρούπολη. Γενικότερα εκτιμάτε ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ 

εξελίσσεται σε βασική πύλη εισόδου της χώρας, κυρίως λόγω των αγωγών φυσικού 

αερίου. Η γεωστρατηγική της ένταξη στο χάρτη διέλευσης των Διευρωπαϊκών Δικτύων 

Μεταφοράς Ενέργειας, στον οποίο η Ευρώπη αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, έχει 

σημασία κυρίως στο εθνικό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα ενίσχυσης της θέσης της, 

ενώ στο περιφερειακό επίπεδο δεν έχει βαρύνοντα ρόλο στην οικονομία και την 

απασχόληση (ΥΠΕΝ 2016). 
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5. Συμπεράσματα 

Ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού ως εργαλείου πολιτικής σε συνθήκες μεγάλης 

ύφεσης και μετασχηματισμών εμφανίζεται εντονότερος. Η πρόβλεψη, η προετοιμασία 

σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθίσταται πιο επιτακτική, πιο αναγκαία 

(Στεφανή 2018).  

Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια είναι στρατηγικά σχέδια με δυο βασικές 

συνιστώσες, το χώρο, και τον προγραμματισμό, συνιστούν σχεδιαστικό εργαλείο που 

αφορά το προνομιακό, διεθνώς, χωρικό επίπεδο άσκησης στρατηγικής χωροταξίας 

(Οικονόμου 2000). Οφείλουν δε να αντιμετωπίζουν τον χώρο με δυο βασικές οπτικές 

προσεγγίσεις, την αντιμετώπιση του χώρου ως όλον, ως περιεχομένου αλλά και ως 

περιέχοντα, καθώς το ολικό συνδέεται άρρηκτα και αμφίδρομα με το τοπικό. Ο 

χωροταξικός σχεδιασμός περιφερειακού επιπέδου είναι σε θέση να προσδώσει την 

απαραίτητη ετοιμότητα στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και απειλών και την πλήρη αξιοποίηση 

των ευκαιριών και δυνατοτήτων στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, καθώς οι 

περιφέρειες είναι ο γεωγραφικός χώρος που μπορεί να λάβει υπόψη του τις επιμέρους 

κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές και οικολογικές δραστηριότητες, να συντονίσει 

τις πολιτικές και να ενισχύσει την τοπική ανθεκτικότητα. Ο περιφερειακός σχεδιασμός 

επιχειρεί την ολοκλήρωση των χωρικών συνεπειών και στόχων της εθνικής πολιτικής 

με τις επιμέρους τοπικές συνθήκες. Μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα επίπεδα μέσα 

στην ίδια περιοχή έτσι ώστε να υπάρξει σχεδιασμός υπο-περιοχών μέσα σε μια 

(ευρύτερη) ενότητα χωροταξικού σχεδιασμού (Βασενχόβεν, 2010). 

Στη λογική αυτή το νέο ΠΧΠ για την ΑΜΘ διατυπώνει μια νέα αναπτυξιακή 

στρατηγική για την Περιφέρεια που εναρμονίζεται στο ιδιαίτερο και μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και ύφεσης.  

Αναδεικνύει την ταυτότητα της Περιφέρειας, διατυπώνει τις αναπτυξιακές της 

προτεραιότητες σε όλους τους τομείς και  προσδιορίζει παρεμβάσεις για την υλοποίηση 

του οράματός της σε μέσω-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θέτει ισχυρές βάσεις σε 

αυτή τη διαδικασία ανα-προσαρμογής του αναπτυξιακού προσανατολισμού.  

Στο πλαίσιο αυτό  η Αλεξανδρούπολη έχει ένα σημαντικό ρόλο κινητήριας δύναμης, 

διότι ορίζεται ως Πρωτεύων Εθνικός Πόλος και πύλη διεθνούς και διαπεριφερειακής 
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εμβέλειας, τόσο σε σχέση με την Τουρκία όσο και με τη Βουλγαρία και τα Ανατολικά 

Βαλκάνια και τις χώρες της Μαύρης θάλασσας, αλλά και προς τη Μεσόγειο και τις 

διεθνείς θαλάσσιες ροές.  
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Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» υπήρξε η 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Μια νέα 

αρμοδιότητα των Δήμων(ΟΤΑ Α΄ βαθμού) ήταν η δυνατότητα  που απέκτησαν να σχεδιάζουν 

και να διαμορφώνουν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της εδαφικής περιοχής τους μέσα από 

τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής 

ανάπτυξης(άρθρο 94 παρ.7 Ν.3852/2010), ανάγοντας έτσι τον σχεδιασμό του χώρου στο τοπικό 

επίπεδο σε κύρια πολιτική δράση των Δήμων με άμεση επίπτωση στην ποιότητα του 

περιβάλλοντος και στην κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών τους.    

Η παρούσα παρέμβαση επιχειρεί να εξετάσει ζητήματα που αφορούν το Δήμο 

Αλεξανδρούπολης(ΔΑ), όπως διαμορφώθηκε χωρικά μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

«Καλλικράτης» και επιδιώκει να συνδράμει στη βελτίωση της φυσιογνωμίας του μέσα από την 

παροχή κατευθύνσεων-προτάσεων που αποβλέπουν στην ισόρροπη ανάπτυξη για το σύνολο του 

αγροτικού και αστικού χώρου σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του ΔΑ. 
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1. Εισαγωγή 

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» υπήρξε η 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Μια νέα 

αρμοδιότητα των Δήμων(ΟΤΑ Α΄ βαθμού) ήταν η δυνατότητα  που απέκτησαν να σχεδιάζουν 

και να διαμορφώνουν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της εδαφικής περιοχής τους μέσα από 

τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης 

(άρθρο 94 παρ.7 Ν.3852/2010), ανάγοντας έτσι το σχεδιασμό του χώρου στο τοπικό επίπεδο σε 

κύρια πολιτική δράση των Δήμων με άμεση επίπτωση στην ποιότητα του περιβάλλοντος και 

στην κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών τους.    

Η ρύθμιση του χώρου -χωροταξική και πολεοδομική- ως ενιαία διαδικασία αρχικά με το 

εργαλείο των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) του ν.2508/97 και εν συνεχεία 

με το εργαλείο των ΤΧΣ/Ν.4447/16 αποτελεί πλέον «υπόθεση» των Δήμων (άρθρο18 παρ.16 

του Ν.4071/12–τροποποίηση Ν.3852/10 «Καλλικράτης»), οι οποίοι επιδιώκουν τον καθολικό 

σχεδιασμό αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρειά 

τους.  

Ωστόσο μία βασική αδυναμία της μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» ήταν ότι η ενοποίηση των 

Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων στους νέους διευρυμένους Καλλικράτειους Δήμους 

δημιούργησε μεγάλες χωρικές διακυμάνσεις(από 2,4km έως 1859 km) (Βεζυριαννίδου,2015) 

χωρίς ασφαλή αποτελέσματα ως προς το βέλτιστο χωρικό μέγεθος που πρέπει να έχει ένας 

Δήμος, ενώ ο μέσος όρος της έκτασης των 406 km είναι αρκετά υψηλός και υπερβαίνει κατά 

πολύ το μέσο όρο της ΕΕ που είναι 49km(Μπεριάτος,2012).  

Με το πρόγραμμα «Καποδίστριας» ο Δήμος Αλεξανδρούπολης (ΔΑ) είχε έκταση 642 km, ενώ 

ο νέος Δήμος που προέκυψε, με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», από τη συνένωση της 

Δημοτικής Ενότητας(ΔΕ) Αλεξανδρούπολης  με  τις ΔΕ Ενότητες  Φερών και Τραιανούπολης 

διπλασίασε την αρχική του έκταση. Σήμερα η συνολική έκταση του ΔΑ ανέρχεται σε 1217 km 

κατατάσσοντας τον στην 11η θέση, ως προς την έκταση, στο σύνολο των 325 Δήμων της 

χώρας(Βεζυριαννίδου,2015).  

Στο α΄ στάδιο της ανάλυσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

αναφέρεται ότι το 46%  της έκτασης του Δήμου καλύπτεται από δάση, το 41% από 

καλλιεργούμενες εκτάσεις και μόλις το 1,6%  από δομημένες επιφάνειες. Στον οικιστικό ιστό ο 

πληθυσμός  κατανέμεται  ως εξής: το μεγαλύτερο ποσοστό  (82% ) κατοικεί στην πόλη της 
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Αλεξανδρούπολης και μόλις το 8% στις Φέρες και το 10% στο σύνολο των υπόλοιπων  μικρών 

οικισμών (Βαφειάδου Ο. κ.α.,2017). Η ανωτέρω χωρική διακύμανση δημιουργεί στο εσωτερικό 

του ΔΑ ποικίλα και διαφορετικά χωρικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα ο ΔΑ 

να θεωρείται ένας δήμος αστικός και ταυτόχρονα αγροτικός με αρκετές δυσκολίες  κατά τον 

σχεδιασμό της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξής του για το σύνολο της νέας εδαφικής του 

περιφέρειας.  

 

2. Ζητήματα ισόρροπης ανάπτυξης αγροτικού και αστικού χώρου στο Δήμο 

Αλεξανδρούπολης 

Η παρούσα παρέμβαση επιχειρεί να εξετάσει ζητήματα που αφορούν το Δήμο 

Αλεξανδρούπολης(ΔΑ), όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

«Καλλικράτης» και επιδιώκει να συνδράμει στη βελτίωση της φυσιογνωμίας του μέσα από την 

παροχή κατευθύνσεων-προτάσεων που αποβλέπουν στην ισόρροπη ανάπτυξη για το σύνολο του 

αγροτικού και αστικού χώρου σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του ΔΑ. 

Αναλυτικά, ο αγροτικός χώρος του Δήμου χαρακτηρίζεται από μια μοναδική ως προ το τοπίο 

ενδοχώρα, με προστατευόμενες σε διεθνές(συνθήκη RAMSAR),ευρωπαϊκό (δίκτυο Natura) και 

εθνικό επίπεδο( Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Έβρου) περιοχές και πολλές φυσικές και πολιτιστικές 

ομορφιές και διαθέτει μοναδικούς παραδοσιακούς και ενδιαφέροντες οικισμούς, όπως 

ειδικότερα παρουσιάζονται στη «Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής 

στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων, της Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου» του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας(ΥΠΕΝ,2014)9. Σύμφωνα με την ανωτέρω 

μελέτη, το 44% των οικισμών του ΔΑ, δηλ. 17 από τους 39 οικισμούς είναι μικροί - φθίνοντες 

οικισμούς κάτω των 150 κατοίκων για τους οποίους μπορούν και πρέπει να δοθούν πολεοδομικά 

κίνητρα αναζωογόνησής τους και να προταθούν Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης 

και Ανάπτυξης ( Ε.Σ.ΠΕΡ.Α.Α.) σε αυτούς, σύμφωνα με τον ν.4280/14(άρθρα 16, 18 και 19). 

Για την ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, εκτός από την πολεοδομική αναζωογόνηση 

των μικρών οικισμών, απαιτείται στοχευμένη ανάπτυξη του ορεινού χώρου με συγκεκριμένες 

                                                 
9 Το 2014 το ΥΠΕΝ προχώρησε στην εκπόνηση Προγράμματος μελετών για τη θεσμοθέτηση 

μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την αρχιτεκτονική στους μικρούς οικισμούς της χώρας και 

στον πέριξ αυτών χώρο ανα Περιφερειακή Ενότητα. Το εν λόγω πρόγραμμα αναφέρονταν στη 

βιωσιμότητα αυτών των μικρών οικισμών και την αναπτυξιακή προοπτική τους , το οποίο δεν 

ολοκληρώθηκε και δε θεσμοθετήθηκε έως σήμερα. 
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ενέργειες που θα αναφέρονται στην ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα, στην ορθολογική 

διαχείριση της κτηνοτροφίας,  αρχικά για τη ΔΕ Φερών, τις προστατευόμενες περιοχές  και τις 

χωρικές ενότητες που χαρακτηρίζονται από την ταυτόχρονη παρουσία εκτατικής κτηνοτροφίας 

και δασοπονικών δραστηριοτήτων και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων  της 

αλιείας.  

Ταυτόχρονα απαιτείται ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών με ειδικότερη 

αναφορά στην παράκτια περιοχή του Δέλτα του Έβρου μέσα από την ενίσχυση του 

οικοτουρισμού , τον δραστικό περιορισμό της διάσπαρτης δόμησης και τον εκσυγχρονισμό των 

υδατοκαλλιεργειών και της κτηνοτροφίας με είδη που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση του 

φυσικού περιβάλλοντος(Περιφερειακό Πλαίσιο ΑΜΘ,2018).  

Πέραν των ανωτέρω απαιτείται προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάδειξη και  προστασία των μνημείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθρου 10 του Εθνικού Χωροταξικού 

Πλαισίου. Ενδεικτικά απαιτείται η ανάδειξη  και προβολή της Κοσμοσώτειρας Φερών ως 

μνημείου απαράμιλλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας που μπορεί να ενταχθεί σε διεθνή 

τουριστικά κανάλια θρησκευτικού τουρισμού και σε προγράμματα διεθνούς σημασίας. 

Τέλος, για τον αγροτικό χώρο απαιτείται η ανάδειξη του τοπίου ως σημαντικού παράγοντα 

ευημερίας και ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες μέσα από την 

αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των ιδιαίτερων στοιχείων των τοπικών φυσικών και 

πολιτισμικών πόρων της περιοχής. Ενδεικτικά κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του  Ιαματικού 

τουρισμού μέσα από την ανάδειξη των  ιαματικών λουτρών Τραιανούπολης (Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΑΜΘ-2014-20).  

3. Διευθέτηση της ασυμβατότητας των χρήσεων γης -Προτάσεις-Κατευθύνσεις 

Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης ένα σημαντικό θέμα με άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής 

των πολιτών του αποτελεί η διευθέτηση της ασυμβατότητας των χρήσεων γης στον αστικό, 

περιαστικό και αγροτικό χώρο. Η ρύθμιση των χρήσεων γης αποτελεί τον καταστατικό χάρτη σε 

όλα τα διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού, προγραμματισμού και διοίκησης. Πρόκειται δηλαδή για 

διαδικασία στρατηγικού χαρακτήρα ιδιαίτερης βαρύτητας σε επίπεδο εφαρμογής (Θεοδωρά,2014).  

Για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της ασυμβατότητας των χρήσεων γης  

απαιτείται  ο σχεδιασμός-προγραμματισμός μελετών και δράσεων οργάνωσης και ανάπλασης 
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των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης, τα οποία 

απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και ρυθμίσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις ειδικών χωρικών 

εργαλείων αναπτυξιακού περιεχομένου, των άρθρων 11 (ΠΕΧΠ) και 12(ΣΟΑΠ) του ν.2742/99. 

Ειδικότερα προτείνεται η  δημιουργία  δύο Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων 

(ΠΕΧΠ), μίας στον περιαστικό χώρο, ανατολικά της Αλεξανδρούπολης και μίας στον 

εξωαστικό χώρο, δυτικά της Αλεξανδρούπολης και ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής 

Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) εντός του αστικού ιστού. 

Η πρώτη ΠΕΧΠ σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο ΑΜΘ προτείνεται να χωροθετηθεί  στα  

ανατολικά παράλια της Αλεξανδρούπολης σε μια περιοχή που εκτείνεται από το λιμάνι μέχρι 

και το αεροδρόμιο. Προκειμένου να ενισχυθεί η θέση της Αλεξανδρούπολης  ως πύλη διεθνούς 

και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, προβλέπεται διασύνδεση μεταξύ του λιμένα, του 

αερολιμένα, του σιδηροδρομικού και του οδικού δικτύου, καθώς και βελτίωση των υποδομών 

και των εγκαταστάσεων του λιμένα (Περιφερειακό Πλαίσιο ΑΜΘ,2018). 

Στόχος της ΠΕΧΠ αποτελεί ο συντονισμός και ενιαίος προγραμματισμός όλων των 

απαιτούμενων παρεμβάσεων, που θα υλοποιηθούν από διάφορους φορείς. Σε αυτήν την ΠΕΧΠ  

πρέπει να περιλαμβάνονται και να εξετασθούν τα κάτωθι: 

 To master plan του λιμένα, στο πλαίσιο του οποίου χρειάζεται να διερευνηθούν 

εναλλακτικές λύσεις ως προς τα χαρακτηριστικά του ίδιου του λιμένα και της χερσαίας 

ζώνης του, πέραν της απλής εκβάθυνσης (εξετάζοντας π.χ. τη δυνατότητα διαχωρισμού 

ανατολικού και δυτικού λιμένα, με διαφορετικές εισόδους και με εξειδίκευση 

λειτουργιών). 

 Η οργάνωση του  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση  και κυρίως των παρόδιων χρήσεων 

κατά μήκος της παλιάς Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Φερών στην περιοχή ανάμεσα στην 

πόλη και το αεροδρόμιο, με στόχο την πολεοδομική και κυκλοφοριακή τους εξυγίανση.   

 Η διευθέτηση της  ασυμβατότητας χρήσεων γης στο Άτυπο ΒΙΟΠΑ- που συγκεντρώνει 

δραστηριοτήτες του β΄γενή και γ΄γενή τομέα. Κυρίως κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 

διευθέτησης της ασυμβατότητας των χρήσεων και της άμεσης γειτνίασης των 

Οικιστικών υποδοχέων (του οικισμού Μαΐστρου και του οικισμού Απαλού ) και 

χρήσεων ασύμβατων όπως π.χ.  η ύπαρξη παιδικού  σταθμού με εγκαταστάσεις 

πετρελαιοειδών χωρίς να τηρούνται οι δεσμεύσεις SEVESO.  
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 Η διερεύνηση δημιουργίας Επιχειρηματικού / Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής 

Εθνικής Εμβέλειας(ΕΠΕΕΕ)(ν.4302/2014) στην περιοχή του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς 

εξυγίανση  δεδομένου ότι σύμφωνα με  το Περιφερειακό Πλαίσιο ΑΜΘ προωθείται η 

οργάνωση ενός ΕΠΕΕΕ σε σύνδεση με τον Εμπορευματικό  λιμένα στην περιοχή που 

χαρακτηρίζεται ως ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση στα ανατολικά του λιμένα. 

 Η δυνατότητα υποδοχής του προγραμματιζόμενου σταθμού αποθήκευσης και 

αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή ΝΔ του λιμένα.  

 Η οργάνωση των συνδέσεων του λιμένα με το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. 

 Η πρόβλεψη επέκτασης-επαναχάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής για την 

εξυπηρέτηση του αεροδρομίου (σε πρώτη φάση) και την παράκαμψη της πόλης (σε 

επόμενο στάδιο). 

 

Η δεύτερη ΠΕΧΠ σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο ΑΜΘ προτείνεται να χωροθετηθεί  

στα δυτικά  παράλια της Αλεξανδρούπολης  και  θα αποτελέσει τη χωρική ενότητα  τουρισμού 

– παραθερισμού, που θα συνδυάζει τον αστικό τουρισμό με τον μαζικό τουρισμό και την 

παραθεριστική κατοικία. Η χωρική αυτή ενότητα τουρισμού– παραθερισμού θα διαδραματίσει  

σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας και στον μετασχηματισμό της σε 

τουριστικό προορισμό αριστείας, ως υποδοχέας τουριστικών υποδομών με σημαντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών 

δραστηριοτήτων προκρίνεται ο μηχανισμός των ΠΟΑΠΔ του άρθρου24 του ν. 1650/1986 και 

των ΠΕΡΠΟ/ν.2508/1997 ενώ ο μηχανισμός των ΠΟΤΑ του άρθρου 29 του ν.2545/1997όπως 

ισχύει, δεν θεωρείται ότι συνάδει με το χαρακτήρα του παράκτιου  χώρου. 

Στην περιοχή αυτή, μέσω της ΠΕΧΠ επιβάλλεται ο περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης  και 

η διευθέτηση της άναρχης γραμμικής οικιστικής ανάπτυξης και της έντονης εποχικής 

ανθρωπογενούς πίεσης που χαρακτηρίζεται από τη μίξη τουριστικών, εμπορικών 

δραστηριοτήτων και κατοικίας (χωρίς πολεοδομική οργάνωση και υποδομές) κατά μήκος του 

παραλιακού μετώπου. 

Τέλος με το εργαλείο του  Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για τον 

αστικό ιστό θα μπορέσουν να διευθετηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στην 

αναζωογόνηση περιοχών όπου συγκεντρώνονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, όπως η 
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περιοχή του Άβαντα με τους Ρομά καθώς και άλλα σημαντικά θέματα δυσλειτουργίας της πόλης 

αλλά και ανάδειξης στοιχείων όπως είναι  η αστική πολιτιστική κληρονομιά. 

 

4. Συμπεράσματα 

Ο ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός και η διευθέτηση της ασυμβατότητας των υφιστάμενων 

χρήσεων γης αποτελούν μια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία που υλοποιείται στο 

δημοτικό επίπεδο και για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της απαιτείται η ενεργή 

συμμετοχή των δημοτών.  

Η διεξαγωγή του συνεδρίου «Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αύριο», η οποία συμπίπτει χρονικά 

με την περίοδο εκπόνησης της β΄ φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με το οποίο 

σχεδιάζεται το αναπτυξιακό «μέλλον» του Δήμου για την επόμενη 20ετία, κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική και κρίσιμη διότι θα συνδράμει ουσιαστικά στην επίλυση σημαντικών ζητημάτων 

που έχουν άμεση επίπτωση στην κοινωνική και οικονομική ζωή και στην ποιότητα ζωής των 

δημοτών. 
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Η αδιάλειπτη συμβολή της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην ανάπτυξη του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης 

Χρυσαφένια Παρδαλίδου, Αρχαιολόγος ΜΑ & MSc, Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου 

Η Χ. Παρδαλίδου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο ΔΠΘ και στο ΕΑΠ. Είναι κάτοχος 

ΜΑ στις Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο & Msc Πολιτιστικής Διαχείρισης. Έχει εργαστεί ως 

αρχαιολόγος στη ΙΘ' ΕΠΚΑ Θράκης, στην Νομαρχία/Π.Ε.Έβρου και, από το 2016, στην 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. Σήμερα είναι  Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων. Συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα του αρχαιολογικού 

χώρου Ζώνης και έχει μελετήσει και δημοσιεύσει σχετικό υλικό. Προσφάτως διεξήγαγε έρευνα 

κοινού για τον ίδιο χώρο. 

 

Φιλοξένη Αϊτατόγλου, Αρχαιολόγος / Ιστορικός - Εθνολόγος, Επιστημονικό Προσωπικό ΙΔΟΧ 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου 

Η Φιλοξένη  Αϊτατόγλου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου και τελείωσε τις εγκύκλιες 

σπουδές της. Σπούδασε αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 

εθνολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΠΘ στο 

τμήμα Παρευξεινίων Χωρών. Από το 1995 έως και σήμερα εργάζεται ως αρχαιολόγος με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου στη ΙΘ΄ ΕΠΚΑ Θράκης, νυν ΕΦΑ Έβρου. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ρυθμιστικός Χωρικός Σχεδιασμός, Χρήσεις Γης, Ισόρροπη Ανάπτυξη Δήμου 

Αλεξανδρούπολης 

 

Περίληψη: 

 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, Περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και καθ' ύλην αρμόδια για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων και των 

αρχαιολογικών χώρων της περιοχής της, μέσα από Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και τις κατάλληλες συνέργειες με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και την 
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επιστημονική κοινότητα, έχει καταφέρει τις τελευταίες δεκαετίες να συμβάλει στην ανάπτυξη 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Βασικός στόχος της είναι η προστασία, έρευνα και ανάδειξη των 

αρχαιολογικών χώρων της περιοχής αρμοδιότητάς της, που μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω 

βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Τα έργα της αρχαίας Ζώνης και της αρχαίας Εγνατίας οδού, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και μια σειρά άλλων έργων αρχαιολογικής 

παρακολούθησης, στενά συνδεδεμένα με μεγάλα έργα και έργα κοινής ωφέλειας, 

παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση ως απτά παραδείγματα της αδιάλειπτης αυτής 

προσπάθειας. 

 

 

Εισήγηση: 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία, ως δημόσιοι χώροι πολιτισμικής αναφοράς, που 

παράγουν πολιτιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο, διαμορφώνουν την πολιτιστική 

ταυτότητα μιας περιοχής και αποτελούν, εν δυνάμει, κινητήριες οικονομικές και αναπτυξιακές 

δυνάμεις της. Οι πόλεις και οι περιφέρειες που τα φιλοξενούν μετατρέπονται σε κινητήριες 

δυνάμεις της οικονομικής δραστηριότητας, κέντρα γνώσεων, εστιακά σημεία δημιουργικότητας 

και πολιτισμού, τόπους αλληλεπίδρασης και κοινωνικής ένταξης της κοινότητας, άρα μπορούν 

να παράγουν καινοτομία και να συμβάλουν στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2014:6). 

Η αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, η παλαιότερη της Ευρώπης 

(Sakellariadi,2008:321-322. Sakellariadi,2011:92-97. Χαμηλάκης,2012:60-61), μέσω των 

τοπικών εφορειών αρχαιοτήτων Θράκης, από τη δεκαετια του 1960 και εξής και παρά τις 

αντιξοότητες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει κατά καιρούς στην 

ακριτική μας περιοχή, δίνει ένα αδιάλειπτο παρόν, προωθώντας την αρχαιολογική και ιστορική 

έρευνα της Θράκης. Ο Νομός Έβρου είναι μια πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό περιοχή. Ο 

Δήμος Αλεξανδρούπολης, ειδικότερα, διαθέτει πληθώρα μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων, 

ανάμεσά τους τον μοναδικό οργανωμένο και επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο του χερσαίου 

τμήματος του Έβρου. 

 

Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης – Αρχαία Εγνατία Οδός 
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Ο αρχαιολογικός χώρος της Ζώνης, στην παραθαλάσσια περιοχή της Μεσημβρίας, περίπου 

είκοσι χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξανδρούπολης αποτελεί τη σημαντικότερη και ακμαιότερη από 

τις πόλεις της Σαμοθρακικής Περαίας (Εικ.1). Ιδρύθηκε στο α’ μισό του 6ου αι.π.Χ. από 

Έλληνες αποίκους της Σαμοθράκης σε μια περιοχή όπου προϋπήρχε κατοίκηση αυτοχθόνων 

πληθυσμών. Άκμασε κατά στους κλασικούς χρόνους, όταν το εμπόριο γινόταν μέσω των 

θαλάσσιων δρόμων και ανθούσαν οι εμπορικές σχέσεις με το βασίλειο των Οδρυσών. Η 

παρακμή της ξεκίνησε στους ελληνιστικούς χρόνους, όταν και εγκαταλείφτηκε το μεγαλύτερο 

τμήμα της, ενώ η ζωή συνεχίστηκε στο περιτειχισμένο νοτιοδυτικό τμήμα μέχρι και τις αρχές 

του 1ου αι.π.Χ. Ίχνη περιστασιακής κατοίκησης, βέβαια, διαπιστώθηκαν μέχρι και τα πρώιμα 

βυζαντινά χρόνια (Τσατσοπούλου-Brixhe κ.ά.,2015:67 κ.εξ).  

 

Εικόνα 1. Ο αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης 

 

Η αρχαία Ζώνη, λοιπόν, μια μικρή και απρόσιτη ανασκαφή της δεκαετίας του ’80, γνωστή ήδη 

από τις αρχές του 20ού αιώνα λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, σταδιακά, τα τελευταία τριάντα χρόνια, μετατράπηκε σε έναν 

ευπαρουσίαστο, οργανωμένο, φιλικό και για άτομα με αναπηρία χώρο, με την ακαταπόνητη 

προσπάθεια της τότε ΙΘ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων και νυν Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου και της 

διευθύνουσας της ανασκαφής, νυν επίτιμου εφόρου αρχαιοτήτων κας Πολυξένης 

Τσατσοπούλου, με την οικονομική στήριξη συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών 

προγράμματων. Ξεκινώντας με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και τα Κοινοτικά 
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Πλαίσια Στήριξης τις δεκαετίες του ‘80 και ’90 και στη συνέχεια με το ΕΣΠΑ 2007-2013 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης», εκτελέστηκαν σημαντικές εργασίες 

στον χώρο. Πέρα από τη συστηματική ανασκαφική έρευνα και μελέτη του ανασκαφικού υλικού 

από μια συντονισμένη ομάδα επιστημόνων, που οδήγησε στη δημοσίευση ενός τετράτομου 

επιστημονικού συγγράμματος με τίτλο ΑΡΧΑΙΑ ΖΩΝΗ, υλοποιήθηκαν επίσης σημαντικές 

εργασίες προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου (Τσατσοπούλου,2018) : Αρχικά 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε απολύτως βασικές και αναγκαίες εργασίες υποδομής, που 

απαιτούνταν για τη στοιχειώδη ασφάλεια και λειτουργία του χώρου:  

 Ασφαλτοστρώθηκαν τα 5 χλμ. του δρόμου που οδηγούν από τον κοντινότερο οικισμό 

μέχρι και τον αρχαιολογικό χώρο,  

 Τοποθετήθηκε μεγάλος αριθμός ενημερωτικών πινακίδων από την εθνική οδό μέχρι την 

είσοδό του,  

 Έγινε η περίφραξη και ο ηλεκτροφωτισμός σ’ όλη την περίμετρο της αρχαίας πόλης,  

 Κατασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν εργαστήρια και αποθήκες δίπλα στον 

προϋπάρχοντα ξενώνα και  

 Έγιναν οι εγκαταστάσεις αυτάρκεις και βιώσιμες με γεώτρηση, ηλεκτρικό ρεύμα και 

τηλέφωνο.  

 Συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης, αναστήλωσης και συστηματικού καθαρισμού 

του χώρου σε ολόκληρη την έκτασή του. 

 Έγιναν εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις και διαμορφώσεις και τοποθετήθηκαν στέγαστρα 

σε επιλεγμένα σημεία του χώρου.  

 Κατασκευάστηκε ένα νέο φυλάκιο – εκδοτήριο εισιτηρίων με χώρους υγιεινής για τους 

επισκέπτες, που μπορεί να εξυπηρετεί και άτομα με ειδικές ανάγκες. Σ’ αυτό ο 

επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί ενημερωτικά φυλλάδια, αρχαιολογικούς 

οδηγούς σε διάφορες γλώσσες και στο σύστημα γραφής Braille, καθώς και αντίγραφα 

αντιπροσωπευτικών ευρημάτων της ανασκαφής.  



145 

 

 Κατασκευάστηκε ένας τοίχος αντιστήριξης στην ΝΑ πλευρά του αρχαιολογικού χώρου, 

όπου η θάλασσα είχε διαβρώσει επικίνδυνα την ακτή και υπήρχαν φαινόμενα 

κατολίσθησης και καταστροφής των οικοδομικών λειψάνων (Εικ.2). 

 

 

Εικόνα 2. Έργα προστασίας του αρχαιολογικού χώρου 

 

 Σε όλη την εντός των τειχών έκταση της αρχαίας πόλης διαμορφώθηκαν διαδρομές για 

τους επισκέπτες με παράλληλη εξομάλυνση της πρόσβασης, όπου αυτό απαιτούνταν, για 

διευκόλυνση ατόμων με κινητικά προβλήματα.  

 Σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν ενημερωτικές πινακίδες με κείμενα, σχέδια και 

αναπαραστάσεις, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε διακεκριμένα σημεία του χώρου για 

την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη που δεν διαθέτει εξειδικευμένη γνώση 

(Εικ.3). 
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Εικόνα 3. Εργασίες ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και διευκόλυνσης ΑμεΑ 

 

 Επίσης, σχεδιάστηκαν και εκπονούνταν, μέχρι πρόσφατα, εκπαιδευτικά προγράμματα 

για διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης (Αϊτατόγλου,2012) και διοργανώνονταν εκδηλώσεις 

ευρείας απήχησης με ιδιαίτερη επιτυχία (Εικ.4).  
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 Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάδειξη και άλλων  

αρχαιολογικών θέσεων στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Ζώνης, 

μελετήθηκε η χάραξη δικτύου διαδρομών, που θα συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο της 

Ζώνης με τις θέσεις αυτές. 

 Κατά μήκος των ορεινών τμημάτων της αρχαίας Εγνατίας Οδού, που σώζονται σε μήκος 

αρκετών χιλιομέτρων σε μικρή απόσταση ΒΑ της Ζώνης, τοποθετήθηκαν πινακίδες 

καθοδήγησης των επισκεπτών, και σε συνεργασία με την εταιρεία Εγνατία Α.Ε. 

προσδιορίστηκαν θέσεις στάθμευσης, όπου τοποθετήθηκαν ενημερωτικές πινακίδες με 

κείμενα, χάρτες και φωτογραφίες. Παράλληλα το σύνολο των ορεινών και πεδινών 

τμημάτων της αρχαίας Εγνατίας καθαρίστηκε και περιφράχτηκε για την καλύτερη 

προστασία τους (Εικ.5). 

 

Εικόνα 4. Συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη στην αρχαία Ζώνη 
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Η αρχαία Εγνατία είναι ένας από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς και εμπορικούς δρόμους 

του αρχαίου κόσμου, που κατασκευάστηκε τον 2ο αι. π.Χ. από τους Ρωμαίους και έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην τύχη της Ρώμης, του Βυζαντίου και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

αργότερα (Τσατσοπούλου, 2015). 

Οι πρώτες διερευνητικές εργασίες στην αρχαία Εγνατία Οδό πραγματοποιήθηκαν από την ΙΘ’ 

ΕΠΚΑ και την Τζένη Τσατσοπούλου στις αρχές της δεκαετίας του 1980, κυρίως στο ορεινό 

τμήμα της, στην περιοχή της Μέστης. Οι πρώτες δοκιμαστικές ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν 

κατά την ανασκαφική περίοδο 1987-1988, με αφορμή πρόταση του Πολυτεχνείου Ξάνθης και 

του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Γεωργίου Ξειδάκη, τόσο στο 

ορεινό, όσο και στα πεδινά τμήματά της. Στη συνέχεια με τη χρηματοδότηση του Γ' ΚΠΣ και 

του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνεχίστηκε η διερεύνηση και η ανάδειξή της. 

Από τον Αύγουστο του 2018 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου κατάφερε να εντάξει το έργο 

«Οργάνωση και λειτουργία ανοιχτού αρχαιολογικού πάρκου Αρχαίας Ζώνης και αρχαίας 

Εγνατίας Οδού -εργασίες συντήρησης και ανάδειξης» στη Δράση «ΟΧΕ_2: Πολιτιστικής 

Εικόνα 5. Αρχαία Εγνατία Οδός 
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Διαδρομής Εγνατίας Οδού» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» 10 με σκοπό 

να διασφαλίσει τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης προσπάθειας των προηγούμενων ετών να 

καταστούν οι δύο αρχαιολογικές θέσεις οργανωμένοι, επισκέψιμοι και ευπαρουσίαστοι 

αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και να αναβαθμιστούν περαιτέρω, συμβάλλοντας στην πολιτιστική 

και κατ’ επέκταση, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου μας. Άλλωστε ολόκληρος 

ο σχεδιασμός της προτεινόμενης τουριστικής-πολιτιστικής διαδρομής που στηρίζει την ΟΧΕ 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, βασίζεται πάνω στον άξονα της Εγνατίας 

Οδού.  

Οι στόχοι που θέσαμε στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει, είναι, αφενός, η 

προστασία των δύο αρχαιολογικών χώρων και η ανάδειξη της ιστορικής και αρχαιολογικής 

σημασίας τους, αφετέρου, η διευκόλυνση της προσβασιμότητας και η αύξηση της 

επισκεψιμότητάς τους. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει έρευνα κοινού που διενήργησε αρχαιολόγος 

της υπηρεσίας μας, την πρώτη για αρχαιολογικό χώρο της περιοχής μας, διερευνώντας την 

επικοινωνιακή σχέση της αρχαίας Ζώνης με το τοπικό κοινό και προτείνοντας λύσεις 

εξωστρέφειας και οικοδόμησης ενός στενότερου δεσμού της τοπικής κοινωνίας με τον 

συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο.  

Η υλοποίηση της πράξης ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 με εργασίες βελτίωσης των 

υποδομών εξυπηρέτησης κοινού και προσβασιμότητας στον χώρο.  

Στη συνέχεια και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 

εργασίες: 

 Ήπιες παρεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο Ζώνης με σκοπό τη μείωση του 

λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Επέκταση προς δυσμάς του τοίχου αντιστήριξης στο νότιο τμήμα της πόλης για την 

πληρέστερη προστασία τόσο της αρχαίας πόλης, όσο και των επισκεπτών. 

 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλής αισθητικής στο πλαίσιο εορτασμού της 

Πανσελήνου του Αυγούστου. 

                                                 
10 Με την υπ' αριθ. 2395/07-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΜ617ΛΒ-ΠΨΝ) Απόφαση Ένταξης 

Πράξης «Οργάνωση και λειτουργία ανοικτού αρχαιολογικού πάρκου Αρχαίας Ζώνης 

και Αρχαίας Εγνατίας Οδού - Εργασίες συντήρησης και ανάδειξης» με κωδικό ΟΠΣ 

5029216 στο Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, ΕΣΠΑ 2014-2020,  
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 Συνέχιση και επέκταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο χρονικά, όσο και σε 

άλλες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, αλλά και δημιουργία νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, που θα αφορούν στην αρχαία Εγνατία Οδό.  

 Μετάφραση και έκδοση στην αγγλική γλώσσα της τετράτομης σειράς ΑΡΧΑΙΑ ΖΩΝΗ 

(Εικ.6). 

 

 

 

 Έκδοση δύο νέων τόμων της σειράς "ΑΡΧΑΙΑ ΖΩΝΗ", που θα περιλαμβάνουν την 

ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των ερευνών στο νεκροταφείο και στην πολεοδομία 

της αρχαίας πόλης.  

 Παράλληλα, θα υλοποιηθούν άμεσα εργασίες, που θα καταστήσουν εφικτή την 

επίσκεψη και πεζοπορία επί των σωζόμενων τμημάτων της αρχαίας Εγνατίας Οδού. 

 

Ήδη, κάθε χρόνο, από το 2016 η Εφορεία μας συμμετέχει στο διαπεριφερειακό φεστιβάλ της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης VIA EGNATIA, ξεναγώντας πλήθος κόσμου 

στην Εγνατία Οδό, στη Ζώνη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Τα τελευταία 

χρόνια η υπηρεσία μας υποδέχτηκε και ξενάγησε στην αρχαία Εγνατία διάφορους φορείς, όπως 

τα μέλη του οργανισμού VIA EGNATIA FOUNDATION καθώς και ομάδα φοιτητών και 

Εικόνα 6. Η τετράτομη επιστημονική σειρά ΑΡΧΑΙΑ ΖΩΝΗ 
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ερευνητών που συμμετείχαν στο ερευνητικό Project του Πανεπιστημίου της Βενετίας   με τίτλο: 

«Progetto Fuori Via Egnatia 2018 - Province di Rodopi ed Evros». 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ζώνης αποτελεί το κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής, η οποία 

περιλαμβάνει, εκτός από την αρχαία πόλη και το νεκροταφείο της, τα αρχαία λατομεία δυτικά 

της πόλης στη γειτονική κοιλάδα των Πετρωτών, τα περισσότερα και καλύτερα διατηρημένα 

τμήματα της Αρχαίας Εγνατίας Οδού που σώζονται στη Θράκη και πλήθος άλλων 

αρχαιολογικών χώρων. Όλες οι παραπάνω θέσεις οριοθετούν  το αρχαιολογικό πάρκο της 

αρχαίας Ζώνης. 

Απώτερος στόχος μας είναι η ένταξη του αρχαιολογικού αυτού πάρκου στους δυνητικούς 

προορισμούς διαφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο περιπατητικός, ο 

αρχαιολογικός κ.ά.  

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης 

Ένα ακόμη έργο που θα συμβάλλει στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου, είναι 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης (Εικ.7). 

 

 

 

Εικόνα 7. Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης 
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Η δημιουργία ενός μουσείου, που θα διαφύλαττε και θα αναδείκνυε τον αρχαιολογικό πλούτο 

που κρύβει η γη του Έβρου ήταν εδώ και αρκετά χρόνια διακαής πόθος και μόνιμο αίτημα 

πολλών Αλεξανδρουπολιτών. Το μουσείο άρχισε να οικοδομείται το 2013, η ιστορία όμως της 

δημιουργίας του ξεκινάει πολύ παλαιότερα, το 1998, όταν η τότε ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών 

και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θράκης προέβη στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες και 

συνέταξε το πρώτο κτιριολογικό και εκθεσιακό πρόγραμμα του μουσείου. Αρκετά χρόνια 

αργότερα, η μελέτη για την οργάνωση της μόνιμης έκθεσής του εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» και το 2016 

ολοκληρώθηκε το κέλυφος του μουσείου. Η δεύτερη φάση του έργου εντάχθηκε στο ΕΠΑΝΕΚ 

2014-2020, περιλαμβάνει την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσής του και βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Η μόνιμη έκθεση του μουσείου θα έχει τοπικό χαρακτήρα, καθώς το σύνολο των ευρημάτων 

που θα περιλαμβάνει προέρχεται από την περιοχή του Έβρου και θα αφηγείται την ιστορία της 

περιοχής από τους προϊστορικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Ένα μεγάλο μέρος των 

ευρημάτων της μόνιμης έκθεσης αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, όπως Ζώνη, Μάκρη, Εγνατία Οδός, Τραϊανούπολη, Δορίσκος κ.ά. Η έκθεση, 

μεταξύ άλλων, στοχεύει στην καλύτερη γνωριμία του κοινού με τους αρχαιολογικούς χώρους 

του Έβρου και τα ευρήματά τους και θα προτρέπει την επίσκεψη σε αυτούς.  

Πριν την ολοκλήρωση της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης 

και προκειμένου να ανοίξει νωρίτερα στο κοινό, στις 24 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν, με 

τη γενναιόδωρη βοήθεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης 

«Ραιδεστός – Θεσσαλονίκη: Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς», που θα φιλοξενηθεί στον 

χώρο των περιοδικών εκθέσεων του μουσείου μέχρι τον Οκτώβριο του 2019. Κέντρο της 

αφήγησής της αποτελούν οι μαρμάρινες αρχαιότητες που συγκέντρωσε από το 1871 και μετά ο 

Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος στη Ραιδεστό, οι οποίες μεταφέρθηκαν στη 

Θεσσαλονίκη από τους πρόσφυγες μετά την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης το 1922 (Βελένη 

κ.ά.,2016). 

Όραμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου είναι το μουσείο αυτό να αποτελέσει ένα ζωντανό 

κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, που θα «συνομιλεί» με το κοινό και θα συμβάλλει 

μακροπρόθεσμα στην πολιτιστική, τουριστική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής. 

Παράλληλα, η εκπαιδευτική του διάσταση, μέσω των οργανωμένων εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων και των ποικίλων άλλων δράσεων που ήδη άρχισε να διοργανώνει, θα συμβάλλει 

στην καλύτερη γνωριμία των επισκεπτών, ιδίως των μαθητών, με την ιστορία του Έβρου και 

της Θράκης γενικότερα και τη δημιουργία ενός νέου πυρήνα ορθολογικής ψυχαγωγίας. 

 

Μεγάλα έργα – Έργα κοινής ωφέλειας 

Το πέρασμα του Διαδρατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) από την περιοχή μας υπήρξε για 

την αρχαιολογική υπηρεσία ιδιαίτερα εποικοδομητικό. Αποκάλυψε νέες αρχαιολογικές θέσεις, 

ανάμεσα στις οποίες και τα αξιόλογα ευρήματα της περιοχής Ποτάμου, όπου αποκαλύφθηκαν 

τα θεμέλια βυζαντινής Βασιλικής (Εικ.8), αλλά και ένας τάφος ελληνιστικών χρόνων. Η 

πολιτιστική χορηγία του ΤΑΡ των 170.000€ θα συμβάλλει στην ανάδειξη της θέσης και τη 

μετατροπή της σε ένα ακόμη αξιοθέατο της περιοχής μας (Καραδήμα κ.ά.,2018). 

 

  

Παράλληλα, η υπηρεσία μας επιβλέπει στην γειτονική περιοχή το έργο κοινής  

 

ωφέλειας "Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ανατολικού τομέα 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης", ενώ πρόκειται σύντομα να συνεργαστεί και 

πάλι με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Εικόνα 8. Τρίκλιτη βασιλική που αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες του ΤΑΡ 
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Αλεξανδρούπολης στα έργα Κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων  Μάκρης και Φερών. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή μας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η έρευνα και ανάδειξη ενός 

αρχαιολογικού χώρου είναι μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, που χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής και δεν αφήνει περιθώρια λάθους. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματά της είναι 

μακροπρόθεσμα και εποικοδομητικά για τον τόπο και τους κατοίκους του.  

Αφενός, οι πόλεις και οι κοινότητες, ως θεματοφύλακες της συλλογικής μνήμης, της υλικής και 

άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, διασώζουν και προβάλλουν τον πολιτισμικό πλούτο της 

περιοχής τους, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, καθώς η έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος 

είναι άρρηκτα δεμένη με την αντίστοιχη του φυσικού. Αφετέρου, οι χώροι πολιτισμού 

δημιουργούν ευκαιρίες εργασίας για τους πολίτες, διαμορφώνουν την πολιτιστική ταυτότητα 

της περιοχής και συμβάλλουν στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου 

(Μεταξάς,2010:159-166), ενώ ταυτόχρονα συντηρούν μια αμοιβαία ανταποδοτική σχέση με το 

κοινό τους, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητά τους (Μπαντιμαρούδης,2011:19-20).  

Έτσι, η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τις κατάλληλες 

συνέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του μόνου καθ' ύλην φορέα για την 

προστασία και ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, με τους φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και την επιστημονική κοινότητα, μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη τοπική 

ανάπτυξη, έχοντας ως σημείο αναφοράς και συγκριτικό πλεονέκτημα τα μοναδικά αρχαιολογικά 

και αρχιτεκτονικά τους στοιχεία. 
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Διαστάσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας: από τη διαχείριση των κοινών πόρων 

στην ανάπτυξη των αστικών κοινών 

Π. Αρβανιτίδης, Αν. Καθηγητής  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

με αντικείμενο την Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών. Κατέχει τους παρακάτω τίτλους σπουδών 

από το University of Aberdeen (Μ. Βρετανίας): α) διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Οικονομική 

Γης με υποτροφία από το University of Aberdeen και την SERGO plc, β) μεταπτυχιακό τύπου 

Master (MLE, RICS accredited) στην Οικονομική Γης και Ακίνητης Περιουσίας με υποτροφία 

από το ΙΚΥ και γ) μεταπτυχιακό (Postgraduate Certificate) σε Μεθοδολογίες Έρευνας με 

υποτροφία από το University of Aberdeen. Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος 

Μηχανικός απόφοιτος του ΑΠΘ. Έχει εργασθεί ως ερευνητής και έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά  

προγράμματα στη Μ. Βρετανία και στην Ελλάδα, και έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά και 

εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα ανάλυσης 

των θεσμών, διαχείρισης των κοινών, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οικονομίας και 

ανάπτυξης των πόλεων και των περιφερειών, και χωρικής κατανομής των μεταναστών. Εργασίες 

του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά (διεθνή και Ελληνικά) και σε συλλογικούς τόμους 

βιβλίων, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε  από τον εκδοτικό οίκο Routledge βιβλίο του με τίτλο «The 

Economics of Urban Property Markets: An Institutional Economics Analysis». 

 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι πολλές φορές λειτουργώντας 

σε ένα θεσμικό κενό, αυτο-οργανώνονται και αναπτύσσουν δομές με σκοπό τη διαχείριση 

«κοινών πόρων» και το διαμοιρασμό των παραγόμενων αγαθών. Σκοπός της παρούσας 

εισήγησης είναι να αναπτύξει το ζήτημα και τα προβλήματα των κοινών πόρων σε αστικό 

επίπεδο και να συζητήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης «κοινών» με τη συνδρομή της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφει και παρουσιάζει εμπειρίες «αστικών κοινών» σε 

μια προσπάθεια διατύπωσης μιας πρότασης για τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και πόλης με 

αντικείμενο τη φροντίδα και την αναγέννηση των αστικών κοινών. 

 

Λέξεις κλειδιά: αστικά κοινά, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, αυτοδιαχείριση 

 

1. Εισαγωγή 
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σε ζητήματα Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ) όχι μόνο σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως σε 

επίπεδο πολιτικής, τόσο από μεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και ελληνικής πολιτείας. Φυσικά 

το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται και με την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών ΚΑλΟ από τους 

ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι πολλές φορές λειτουργώντας σε ένα θεσμικό κενό, αυτο-

οργανώνονται και αναπτύσσουν δομές με σκοπό τη διαχείριση «κοινών πόρων» και το 

διαμοιρασμό των παραγόμενων αγαθών. 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναπτύξει το ζήτημα και τα προβλήματα των κοινών 

πόρων σε αστικό επίπεδο και να συζητήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης «κοινών» με τη 

συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφει και παρουσιάζει εμπειρίες 

«αστικών κοινών» σε μια προσπάθεια διατύπωσης μιας πρότασης για τη συνεργασία μεταξύ 

πολιτών και πόλης με αντικείμενο τη φροντίδα και την αναγέννηση των αστικών κοινών. 

 

2. Οι δημόσιοι αστικοί χώροι ως κοινά 

Σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη oι «κοινοί πόροι» αναφέρονται σε μια ειδική κατηγορία 

αγαθών με δυο χαρακτηριστικά: πρώτον, είναι ανταγωνιστικοί στην κατανάλωση, που σημαίνει 

ότι η χρήση από κάποιον περιορίζει τη χρήση από άλλους, και δεύτερον, διακρίνονται από 

αδυναμία αποκλεισμού, που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο (ή ιδιαίτερα δαπανηρό) να 

αποκλεισθεί κάποιος από τη χρήση τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στα άτομα να 

χρησιμοποιούν τον πόρο με όποιο τρόπο και σε όποιο βαθμό το επιθυμούν, χωρίς να είναι 

υποχρεωμένα να συμβάλλουν στη συντήρηση και την προστασία του. Ως αποτέλεσμα ο πόρος 

σταδιακά υποβαθμίζεται και καταρρέει. Παραδείγματα τέτοιων αγαθών αποτελούν οι φυσικοί 

πόροι, όπως τα δάση, ο ενάλιος πλούτος, τα υπόγεια ύδατα, κτλ., οι ανθρωπογενείς πόροι, όπως 

τα αρδευτικά συστήματα, τα δίκτυα υποδομών, το αστικό πράσινο, κτλ., αλλά και άυλοι ή 

ψηφιακοί πόροι, όπως η πολιτισμική κληρονομία, το ασύρματο δίκτυο (WiFi), ο κυβερνοχώρος, 

κτλ.   

Κομβικός σταθμός στη σύγχρονη αντίληψη και ανάλυση του παραπάνω προβλήματος των 

κοινών πόρων αποτελεί η εργασία του Hardin (1968). Ο  Hardin, χρησιμοποιώντας το 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός βοσκότοπου ανοιχτής πρόσβασης, υποστήριξε ότι ένας 

ορθολογικός βοσκός, ενεργώντας με βάση το ατομικό του όφελος, οδηγείται να προσθέτει 

ολοένα και περισσότερα ζώα σε έναν πόρο ο οποίος χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη και 

περιορισμένη βοσκοϊκανότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κάθε χρήστης επωμίζεται ένα 



159 

 

μόνο μέρος από το κόστος της πράξης του (μείωση της βοσκοϊκανότητας) ενώ καρπώνεται όλο 

το όφελος (δηλ. τα προϊόντα από κάθε επιπλέον ζώο που προσθέτει). Ως αποτέλεσμα ο πόρος 

οδηγείται νομοτελειακά σε σταδιακή υποβάθμιση και τελικά στην καταστροφή, μια κατάσταση 

που ο Hardin ονόμασε «η τραγωδία των κοινών».  

Η διαμόρφωση και απόδοση ξεκάθαρων και αξιόπιστων περιουσιακών δικαιωμάτων (property 

rights) στον πόρο αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίλυση του προβλήματος με τη ρύθμιση 

της εν λόγω ‘εξωτερικότητας’. Όπως υποδεικνύει το θεώρημα Coase (1960), όταν τα 

δικαιώματα είναι πλήρως καθορισμένα και τα κόστη συναλλαγής χαμηλά, επέρχεται 

αποτελεσματική κατανομή των πόρων (και άρα βέλτιστη χρήση) ανεξάρτητα από την κατανομή 

των δικαιωμάτων. Δηλαδή η διατήρηση και μακροβιότητα του πόρου είναι εφικτή σε όποιον και 

αν αποδοθούν τα περιουσιακά δικαιώματα, με την προϋπόθεση ότι θα ορισθούν με σαφήνεια 

και θα εφαρμοστούν με αξιόπιστο τρόπο, δηλ. με αξιόπιστες διαδικασίες αστυνόμευσης και 

επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. Το δεύτερο απαιτεί τη διαμόρφωση μιας δομής 

διαχείρισης ή διακυβέρνησης (Williamson 1985), ένα θεσμό με άλλα λόγια, που να ρυθμίζει, να 

ελέγχει και να επιβάλει τα δικαιώματα αυτά σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

Hardin βλέπει δυο επιλογές: την ιδιωτικοποίηση του πόρου (ή λύση της αγοράς), δηλαδή την 

απόδοση των περιουσιακών δικαιωμάτων σε ιδιώτες, και την κρατικοποίηση του πόρου (ή λύση 

του κράτους), δηλαδή την απόδοση των περιουσιακών δικαιωμάτων στο κράτος, ξεκινώντας 

μια συζήτηση που ακόμα και σήμερα παραμένει ζωηρή στη βιβλιογραφία. 

Σύμφωνα με τους θιασώτες της πρώτης επιλογής, η διαμόρφωση και απόδοση ατομικών 

περιουσιακών δικαιωμάτων αποτελεί την αποτελεσματικότερη λύση, καθώς επιτρέπει στον 

ιδιοκτήτη να αποκλείει μη εξουσιοδοτημένους χρήστες (free-riders), να περιορίζει τα κόστη και 

να καρπώνεται τα οφέλη (να εσωτερικεύει δηλαδή τις εξωτερικότητες που δημιουργούνται) και 

έτσι να φέρει τον πόρο στην βέλτιστή του χρήση. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της 

δεύτερης επιλογής ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνικά δίκαιη χρήση του πόρου 

και αποφυγή της τραγωδίας χωρίς μια ισχυρή κεντρική δομή οργάνωσης, την οποία με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο μπορεί να προσφέρει μόνο το κράτος με τους μηχανισμούς του, και στο 

οποίο πρέπει να αποδοθούν όλες οι εξουσίες στον πόρο.  

Εμπειρικές μελέτες περιπτώσεων από όλον τον κόσμο ωστόσο, διαπιστώνουν ότι τόσο υπό 

καθεστώς ιδιωτικής όσο και κρατικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης, η αποδοτικότητα 

συγκεκριμένων κοινών πόρων μπορεί να μειώνεται μακροπρόθεσμα και οι πόροι αυτοί να 
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αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην 

έλλειψη ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου και την ύπαρξη θεσμικών ατελειών σε κάποιες χώρες 

(π.χ. μη ξεκάθαρα και αξιόπιστα περιουσιακά δικαιώματα, χαλαροί μηχανισμοί αστυνόμευσης 

και χρονοβόρες διαδικασίες επιβολής, άκαμπτες και γραφειοκρατικές θεσμικές ρυθμίσεις, κλπ.), 

τα οποία καθιστούν δύσκολη την επιτυχή εφαρμογή των παραπάνω θεσμών διακυβέρνησης. 

Αλλά ακόμα και όταν οι λύσεις της ιδιωτικοποίησης και κρατικοποίησης βρίσκουν 

ικανοποιητική εφαρμογή, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι εν λόγω δομές τείνουν να 

περιορίζουν τις δράσεις των πραγματικών χρηστών, να καταστρέφουν τις προσωπικές και 

κοινωνικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν τις τοπικές κοινότητες (‘κοινωνικό κεφάλαιο’), να 

δημιουργούν διαμάχες και συγκρούσεις και να ζημιώνουν μακροπρόθεσμα τόσο την τοπική όσο 

και ολόκληρη την κοινωνία στο σύνολό της.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η βραβευμένη με Νόμπελ Οικονομικών το 2009 για τη μελέτη της στα 

κοινά, Έλινορ Όστρομ, έρχεται να προτείνει μια άλλη οδό. Αυτή αφορά μια τρίτη δομή 

διακυβέρνησης, τα λεγόμενα κοινά, όπου περιουσιακά δικαιώματα, είτε μερικώς είτε στο 

σύνολό τους, αποδίδονται στην κοινότητα των χρηστών οι οποίοι μοιράζονται την εξουσία και 

την ευθύνη της συν-διαχείρισης, διαμορφώνοντας οι ίδιοι κανόνες πρόσβασης και χρήσης αλλά 

και μηχανισμούς ελέγχου και επιβολής των κανόνων αυτών (Όστρομ 1999). Παράγοντας κλειδί 

για την επιτυχία αυτών των θεσμών είναι η ποιότητα του ‘κοινωνικού κεφαλαίου’ και ο βαθμός 

εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της κοινότητας, όπου οι χρήστες, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, 

αμοιβαιότητας και αλληλοεκτίμησης είναι ικανοί να ξεπεράσουν τα ‘προβλήματα συλλογικής 

δράσης’ και να διαμορφώσουν ρυθμίσεις (κανόνες, νόρμες, συμπεριφορές, κτλ.) που τους 

επιτρέπουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον πόρο και να διασφαλίσουν την μακροβιότητα 

του (Ostrom 1998, Poteete κ.ά. 2010). 

Αν και τα πετυχημένα κοινά φαίνεται να έχουν «τοπικό χρώμα», δηλ. το ποιες συγκεκριμένες 

ρυθμίσεις διαμορφώνονται και λειτουργούν καλύτερα εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες, τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής και τα κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κοινότητας, 

κτλ., η σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύει κάποια κοινά στοιχειά τα οποία συναντώνται στις 

περισσότερες περιπτώσεις τέτοιων δομών διακυβέρνησης. Αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

πέντε κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά χαρακτηριστικά του ίδιου του πόρου: για 

παράδειγμα, πόροι με σαφή όρια και μικρό μέγεθος είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμοι. Η 

δεύτερη κατηγορία αφορά τους χρήστες: ομοιογενείς, μικρές κοινότητες χρηστών με εμπειρία 

αυτο-οργάνωσης, με ισχυρές κοινωνικές σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, και 
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κοινωνικές αξίες και ήθη που προάγουν τη συλλογική δράση και την αειφορία, φαίνεται να 

έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η τρίτη κατηγορία παραγόντων σχετίζεται με την εξάρτηση των 

χρηστών από τον πόρο: η άμεση απειλή εξάντλησης του πόρου και ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης 

των χρηστών από αυτόν (τόσο η παρούσα όσο και οι μελλοντικές γενιές) συντελούν στην ορθή 

διαχείρισή του. Η τέταρτη κατηγορία αφορά τους κανόνες διακυβέρνησης (δηλ. τις θεσμικές 

ρυθμίσεις για τη διαχείριση του κοινού πόρου): απλοί και κατανοητοί κανόνες, οι οποίοι 

διαμορφώνονται τοπικά από τους ίδιους τους χρήστες, με εσωτερικές και χαμηλού κόστους 

διαδικασίες ελέγχου και κλιμακωτής επιβολής λειτουργούν καλύτερα. Η τελευταία ομάδα 

παραγόντων αφορά το εξωτερικό περιβάλλον: ξεκάθαρο, απλό και υποστηρικτικό θεσμικό-

νομικό πλαίσιο (με θεσμοθετημένες κυρώσεις) και στήριξη του εγχειρήματος από τις τοπικές 

αρχές συμβάλουν σε μια πετυχημένη διαχείριση των κοινών πόρων. 

Οι εγκαταλελειμμένοι ή ανεκμετάλλευτοι δημόσιοι αστικοί χώροι αποτελούν τυπική περίπτωση 

κοινού πόρου (Colding κ.α. 2013), και μάλιστα σε κατάσταση «τραγωδίας» (Arvanitidis και 

Nasioka 2017). Από τη μια μεριά είναι ανταγωνιστικοί στην κατανάλωση, δηλ. η χρήση από 

κάποιον περιορίζει τη χρήση από άλλους, και από άλλη, χαρακτηρίζονται από αδυναμία 

αποκλεισμού (ιδιαίτερα οι ανοιχτοί), δηλ. είναι δύσκολος (δαπανηρός) ο έλεγχος των χρήσεων 

και ο ενδεχόμενος περιορισμός κάποιων χρηστών. Επιπλέον, η παροχή και συντήρηση τέτοιων 

χώρων από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες κυρίως 

λόγω έλλειψης των απαιτούμενων πόρων, τόσο χρηματικών όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πόρος σταδιακά να υποβαθμίζεται και τελικά να οδηγείται στην 

απαξίωση και την καταστροφή. Η δημιουργία «κοινών» στους χώρους αυτούς αποτελεί την 

αποτελεσματικότερη ίσως λύση (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) για την διαχείρισή τους και την 

αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που δέχονται οι 

σύγχρονες ελληνικές πόλεις. 

 

3. Παράδειγμα αστικών κοινών: Το κηπάκι Τσαμαδού 

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στην περιοχή των Εξαρχείων στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον 

πεζόδρομο της Τσαμαδού απέναντι από τον κοινωνικό χώρο «Στέκι Μεταναστών» και σε μικρή 

απόσταση από την πλατεία Εξαρχείων (Χάρτης 1). Η ιστορία του ως κοινό ξεκινάει στις 29 

Μαρτίου 2008, όταν κάτοικοι και μέλη της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων λαμβάνουν την 

απόφαση να καθαρίσουν αυτό το, για πολλά χρόνια, εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, με σκοπό να 

το μετατρέψουν σε έναν κήπο γειτονιάς και ταυτόχρονα σε έναν ανοικτό χώρο συγκέντρωσης 
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χωρίς αποκλειστική χρήση (Ρηγόπουλος 2008). 

 

Χάρτης 1: Περιοχή Εξαρχείων και Κηπάκι Τσαμαδού. 

  

Πηγή: Ανδρεάδη (2018: 72) 

 

Οι μικρές διαστάσεις του οικοπέδου (150τμ) σε συνδυασμό με την πρόθεση της κοινότητας των 

ανθρώπων που το αυτοδιαχειρίζεται  ο χώρος να λειτουργεί ταυτόχρονα ως αστικός κήπος αλλά 

και ως χώρος δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και πολιτικού χαρακτήρα, είχαν ως 

αποτέλεσμα την πραγματοποίηση ελάχιστων σχεδιαστικών παρεμβάσεων σε αυτόν (Ανδρεάδη 

2018). Αρχικά, οι συμμετέχοντες καθάρισαν το οικόπεδο, απομακρύνοντας μπάζα, 

σκουριασμένα σίδερα, σκουπίδια και σύριγγες (Pairnoume_tous_Dromous 2008). Στη συνέχεια 

διαμόρφωσαν το έδαφος με μαλακά υλικά, χώμα και χαλίκι, τοποθέτησαν μικρές γλάστρες με 

φυτά, δημιούργησαν πέτρινα παρτέρια στα οποία φύτεψαν δέντρα και λουλούδια, εγκατέστησαν 

κάδο κομποστοποίησης για οργανικό λίπασμα, ενώ υλοποίησαν και ένα αρδευτικό σύστημα, το 

οποίο αυτό-χρηματοδότησαν με πόρους από τις συνεισφορές που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο της Συλλογικής Κουζίνας και του Παιδικού Στεκιού που υλοποιούνται στον χώρο 

(Ανδρεάδη 2018). Επιπλέον, στον κήπο εγκαταστάθηκαν λάμπες για τον φωτισμό του χώρου 

και πραγματοποιήθηκαν ήπιες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στους περιμετρικούς τοίχους 
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(Ανδρεάδη 2018) (Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1: Φωτογραφίες από τις εργασίες διαμόρφωσης στο «Κηπάκι Τσαμαδού». 

 

Πηγή: Ανδρεάδη (2018: 73) 

 

Με τον τρόπο αυτό, το «Κηπάκι Τσαμαδού» μεταμορφώθηκε σταδιακά σε έναν συλλογικό, 

αυτοδιαχειριζόμενο, πράσινο χώρο ηρεμίας, συνεύρεσης και δημιουργίας, ανοικτό σε όλους 

τους γείτονες κάθε ηλικίας. Πέραν αυτού, το κηπάκι λειτουργεί ως ο υπαίθριος χώρος για το 

Στέκι Μεταναστών και το Κοινωνικό Καφενείο που βρίσκονται ακριβώς απέναντι από αυτό, 

ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί ποικίλες δράσεις πολιτών όπως συνελεύσεις γειτονιάς, διαλέξεις, 

προβολές, παιδικές δραστηριότητες, συλλογική κουζίνα και παζάρια. Στόχος του εγχειρήματος 
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παραμένει η ενδυνάμωση της κοινότητας, η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του 

αστικού χώρου, η βελτίωση της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης μέσω βιωματικών δράσεων 

και η δημιουργία ευκαιριών για κοινωνικοποίηση και πολιτική δραστηριότητα (Γερονίκος 

2012).  

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η αυτό-οργάνωση του χώρου με την υλοποίηση λιτών 

παρεμβάσεων στην κλίμακα του τοπικού και του εφικτού και από την άλλη πλευρά, η αυτό-

διάθεση των συμμετεχόντων με σκοπό την κοινή διαχείριση του νερού, της ενέργειας και των 

υλικών αποτέλεσαν τη βάση για την επανοικειοποίηση του αστικού χώρου (Ανδρεάδη 2018). 

Σήμερα το αυτό-οργανωμένο «Κηπάκι Τσαμαδού» παραμένει ένας τόπος ενεργός, 

φιλοξενώντας ποικίλες δράσεις που οργανώνονται από διαφορετικές ομάδες πολιτών, 

συλλογικότητες, στέκια και πρωτοβουλίες. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκδηλώσεις, 

συζητήσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές ταινιών, εκθέσεις, παζάρια, γιορτές και 

γλέντια της γειτονιάς κ.ά.  (Koukoura 2016). 

 

4. Συμπεράσματα 

Οι εγκαταλελειμμένοι ή ανεκμετάλλευτοι δημόσιοι αστικοί χώροι, μεγάλοι ή μικροί, δομημένοι 

ή αδόμητοι, αποτελούν συστατικό μέρος των σύγχρονων ελληνικών πόλεων και των τοπικών 

κοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια οικονομική κρίση με ότι αυτή συνεπάγεται, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη δημοσίου (αλλά και ιδιωτικού) ενδιαφέροντος, την οικονομική 

αδυναμία επέμβασης ή ακόμα και την απουσία πολιτικής βούλησης των αρμόδιων αρχών, 

συντέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στο να καταστεί ένα σημαντικό ποσοστό τέτοιων αστικών χώρων 

σε καθεστώς υποβάθμισης, παρακμής και τελικά «τραγωδίας». Παράλληλα, η αύξηση του 

πληθυσμού των πόλεων, η κοινωνική αποξένωση, η αύξηση της αστικής φτώχειας, οι διάφορες 

«περιφράξεις» και οι επακόλουθοι κοινωνικοί και οικονομικοί αποκλεισμοί, έφεραν στο 

προσκήνιο νέες δυναμικές, σε επίπεδο κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης των 

ίδιων των πολιτών. Η ανάπτυξη μιας σειράς αυτό-οργανωμένων πρωτοβουλιών και συλλογικών 

εγχειρημάτων, που πρότειναν νέες ―τουλάχιστον για την ελληνική πραγματικότητα― ή 

εναλλακτικές χρήσεις του αστικού χώρου, εισήγαγε εκ νέου την έννοια των αστικών κοινών 

(urban commons) στη σύγχρονη αστική θεωρία, επισημαίνοντας ότι η λύση της αυτοδιαχείρισης 

και ο θεσμός των κοινών μπορούν, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να αποτελέσουν την 

ορθότερη και αποτελεσματικότερη επιλογή διαχείρισης των κοινών πόρων. 
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Τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική βιβλιογραφία παραθέτει πληθώρα από σύγχρονα αλλά και 

ιστορικά παραδείγματα (Αρβανιτίδης και Νασιώκα 2015, Όστρομ 1999, Poteete κ.α. 2010), στα 

οποία αναδεικνύεται η ικανότητα και η δυνατότητα μιας κοινότητας ανθρώπων να ξεπεράσουν 

τα προβλήματα συλλογικής δράσης και να δημιουργήσουν αξιόπιστες και μακρόβιες δομές 

αυτό-οργάνωσης και αυτοδιαχείρισης των κοινών τους πόρων. Βασική προϋπόθεση για την 

επιτυχία αυτών των δομών είναι η διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού θεσμικού-νομικού 

πλαισίου και η στήριξή τους από τις τοπικές, αλλά και εθνικές, αρχές. Η εμπειρία, αυτή, μπορεί 

να αποτελέσει μια στέρεη βάση για σκέψη, συζήτηση, ανάλυση, και σχεδιασμό ανάλογων 

θεσμών, με βαθμό επιτυχίας που ξεπερνά τις απλουστευτικές πρακτικές της ιδιωτικοποίησης ή 

του στυγνού κρατικού παρεμβατισμού. 
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Γ. Λασκαράκης, Πολιτικός Μηχανικός – Σωματείο Διάζωμα 

Πολιτιστική διαδρομή Αρχαίας Εγνατίας Οδού - Ο Τουρισμός και η Επιχειρηματικότητα στα 

ίχνη της Ιστορίας 

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΔΙΑΖΩΜΑ» 

Όσοι συμμετέχουμε στο ΔΙΑΖΩΜΑ, ο Πρόεδρος Σταύρος Μπένος και τα 400 μέλη του, είμαστε 

αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη την αγάπη μας για τα μνημεία και την πολιτιστική 

κληρονομιά. Και αυτό χωρίς καμία απολύτως χρηματοδότηση από το κράτος, τις Περιφέρειες, τους 

Δήμους.  Εμείς πιστεύουμε ότι  ο πολιτισμός δεν είναι επιδοτούμενος, ούτε κερδοφόρος. Πρέπει να 

στηρίζεται στον εθελοντισμό και στις συνέργειες. 

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

 

O καθηγητής της οδοποιίας στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, Παρασκευάς Σκοπετέας  

οραματιζόταν από το 1962  έναν δρόμο που θα ένωνε την Ρώμη με την Κωνσταντινούπολη, όπως 

ακριβώς  συνέβαινε με την Αρχαία Εγνατία στα Ρωμαϊκά και Βυζαντινά χρόνια. Έλεγε  μάλιστα ότι 

όταν κατασκευασθεί αυτός ο άξονας η Ελλάδα θα αποκτήσει και την οριζόντιά της διάσταση. «Θα 

είναι σαν να απλώνει τα χέρια της», διευκρίνιζε 

  

ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ 2.500 ΕΤΩΝ 

Η Αρχαία Εγνατία κατασκευάστηκε τον 2ο  αιώνα π.Χ. από τους Ρωμαίους   και είναι συνέχεια της 

προϋπάρχουσας «Κάτω Οδού»,  που ακολούθησαν τα στρατεύματα του Δαρείου και του  Ξέρξη στις 

αρχές του  5ου αιώνα π.Χ. , αλλά και το στράτευμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των αντιπάλων 

στην εμφύλια μάχη των Φιλίππων. Την διέσχισε ο Απόστολος Παύλος κηρύσσοντας τον 

Χριστιανισμό. Από αυτή  περνούσαν από τον 1ο  έως τον 13ο  αιώνα οι ορδές των Σταυροφόρων από 

την Δύση προς την Ανατολή .  Η Εγνατία λειτουργούσε ως τις αρχές του 20ου  αιώνα. Πρόκειται για 

ένα  διεθνή δρόμο που έχει ζωή 2.500 χρόνων. 

Οι Τοπογράφοι της εποχής  είχαν δύσκολα προβλήματα να αντιμετωπίσουν καθώς αναζητούσαν 

ορεινά περάσματα από βορρά προς νότο,  ενώ στην Μακεδονία και τη Θράκη   η οδός έπρεπε να 

διασχίζει έλη, ποτάμια  και εκτάσεις που πλημμύριζαν.     
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Τα σημεία που   σώζονται σήμερα  είναι εκείνα όπου η σύγχρονη χάραξη παρέκκλινε της αρχαίας 

οδού   και εκεί όπου δεν υπήρχε  εντατική καλλιέργεια της γης,  κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές 

περιοχές.  

 

Το ταξίδι  μέσα στο χρόνο και στους πέντε πολιτισμούς  

Διατρέχοντας την αρχαία Εγνατία, ο ταξιδιώτης θα συναντήσει μνημεία και μνήμες από πέντε 

πολιτισμούς: 

1. Ελληνιστική περίοδος 

2. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

3. Βυζάντιο 

4. Οθωμανική Αυτοκρατορία 

5. Νεότεροι χρόνοι 

 

Η Εγνατία ξεκινούσε από το Δυρράχιο και τον Αυλώνα (Flore) της Αλβανίας και συνέχιζε μέχρι το 

σημερινό Ελμπασάν. Περνούσε από την  Ηράκλεια Λυγκιστίδος που ίδρυσε ο Φίλιππος Β’, δίπλα 

στο σημερινό Μοναστήρι της Βόρειας Μακεδονίας. Εισέρχεται στον ελληνικό χώρο από τη Σιταριά 

της Φλώρινας,  όπου βρέθηκε μιλιοδείκτης. Στη συνέχεια περνούσε νότια από τις λίμνες Πετρών και 

Βεγορίτιδας  και έφθανε στην Έδεσσα. Στη Θεσσαλονίκη έμπαινε από τη Χρυσή Πύλη  και συνέχιζε 

παράλληλα με την οδό Λαγκαδά προς την Απολλωνία. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η 

Εγνατία ακολουθούσε κατά βάση τη σημερινή χάραξη. Από την Αμφίπολη ακολουθούσε μια 

διαδρομή βόρεια του Παγγαίου για να αποφύγει τα τενάγη των Φιλίππων. Έφτανε   στους Φιλίππους,   

περνώντας  μέσα από την αγορά της πόλης με το περίφημο θέατρο,  αλλά και «θέατρο» της  εμφύλιας 

μάχης Οκταβιανού και Αντώνιου εναντίον Βρούτου και Κάσσιου. Μετά τους Φιλίππους η Εγνατία 

περνούσε από την σημερινό ναό του Αγίου Σίλα της Καβάλας, σταθμό του Αποστόλου Παύλου. Το 

λιθόστρωτο της  Εγνατίας σώζεται δίπλα στις στροφές του  εθνικού δρόμου Καβάλας –Φιλίππων. 

Από ψηλά ο ταξιδιώτης αντίκριζε τη Νεάπολη (Καβάλα), όπου βρίσκονται  σπουδαία μνημεία τις 

Οθωμανικής περιόδου. Το σπίτι του βασιλιά της Αιγύπτου, Μωχάμετ Άλη, το Ιμαρέτ και το 

Υδραγωγείο, έργο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς (16ος αιώνας).  

Στο Ακόντισμα της Καρβάλης υπήρχε σταθμός της Εγνατίας. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως  

ευρήματα συγκροτημάτων που θεωρούνται σταθμοί της Εγνατίας, με λουτρικές εγκαταστάσεις και 
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άλλα κτίσματα  για την ανάπαυση των ταξιδιωτών.  Στη συνέχεια η Εγνατία  γεφύρωνε   τον ποταμό 

Νέστο στον Τόπειρο και έφθανε στη Βυζαντινή Ξάνθεια (Ξάνθη). 

Η Εγνατία ακολουθούσε  τη σημερινή χάραξη Ξάνθης- Κομοτηνής μέσω Ιάσμου, όπου σώζονται  

απομεινάρια από τα   βάθρα της γέφυρας,   στις όχθες του ποταμού Κομψάτου. Στη συνέχεια  

περνούσε  από τη   Βυζαντινή  Κουμουτζηνά (Κομοτηνή) και  ακολουθούσε  τις  πλαγιές των 

Ζωναίων ορέων, ανατολικά της Μαρώνειας, με σωζόμενα τμήματα σε Μέστη και Κόμαρο.  

Περνούσε βορείως της  Αρχαίας Ζώνης, την οποία αναφέρει ο Ηρόδοτος στην εκστρατεία του Ξέρξη 

(480 π.Χ.). Η Εγνατία συνέχιζε, περνώντας από την Μάκρη, την αρχαία Σάλη, σταθμό της Εγνατίας 

και αποικία της Σαμοθράκης. 

Από τη Μάκρη ακολουθούσε  παράκτια διαδρομή μέχρι την Αλεξανδρούπολη, που    πιστεύεται ότι 

βρίσκεται στη θέση των αρχαίων Τεμπύρων. Μετά από δέκα χιλιόμετρα συναντούσε την 

Τραϊανούπολη, το πιο σημαντικό διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της Θράκης μέχρι τον 14ο 

αιώνα.  Ήταν και  σταθμός Συντήρησης της Εγνατίας. Η Εγνατία συνέχιζε ανατολικά, περνούσε τον 

Έβρο από διάβαση κοντά στον σημερινό οικισμό Πόρο των Φερών και έφθανε στα Κύψελα 

(Ύψαλα). Από τα Ύψαλα ακολουθούσε τη χάραξη του σημερινού δρόμου (Κεσσάνη-Μάλγαρα-

Ραιδεστός-Σηλύβρια-Ρήγιο). Κατέληγε στη Χρυσή Πύλη (που ενσωματώθηκε στο τείχος του 

Θεοδοσίου). Η διάρκεια του ταξιδιού με άμαξα διαρκούσε 3 βδομάδες. 

Ο κάθετος άξονας προς Εύξεινο Πόντο περνούσε από το Σουφλί, παλιό κέντρο παραγωγής μεταξιού. 

Συνέχιζε περνώντας από το Διδυμότειχο, την πρωτεύουσα δυο Αυτοκρατοριών, με την 

Πλωτινούπολη, το Κάστρο Πυθίου και το Τέμενος του Σουλτάνου Βαγιατζήτ, το αρχαιότερο τέμενος 

στην Ευρώπη, του 1420 μ.Χ. Οι άμαξες του τύμβου της Δοξιπάρας είναι άλλο ένα εμβληματικό 

μνημείο που έχει σχέση με την Εγνατία.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά  της αρχαίας Εγνατίας 

Πάχος του οδοστρώματος  έως 1,5 μέτρο 

Πλάτος  από 4 έως 9 μέτρα 

Ακτίνες  καμπυλότητας  στα πεδινά  πλέον των 100 μέτρων 

Κατά μήκος κλίσεις 1-2% στα πεδινά   και έως 18%  στα ορεινά 

Εγκάρσιες κλίσεις  για  απορροή των υδάτων  5-10%.  
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Κάθετες πλάκες στα όρια και στο μέσο του οδοστρώματος για τον διαχωρισμό των δυο ρευμάτων 

κυκλοφορίας 

Η οργάνωση της Εγνατίας 

• Η κυκλοφορία γινόταν από το αριστερό ρεύμα για να μη τραυματίζουν οι αμαξηλάτες με το 

μαστίγιο  στο αριστερό χέρι, τους αντιθέτως διερχόμενους .  

• Οι στάσεις της Εγνατίας ήταν για ανεφοδιασμό, ανά 10-20 χιλιόμετρα ή για διανυκτέρευση 

, ανά 45-60 χιλιόμετρα, δηλαδή όσο το ταξίδι μιας ημέρας.    

• Οι ταξιδιώτες κρατικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί  έπρεπε να φέρουν ειδικά έγγραφα 

(διαβατήρια),  ενώ υπήρχαν και οι  συνήθεις παραβάτες με τα πλαστά έγγραφα.   Υπήρχαν 

και «διόδια» για εμπορεύματα. 

• Στους σταθμούς υπήρχε προσωπικό  (κτηνίατροι , ιπποκόμοι, πεταλωτές) για την 

εξυπηρέτηση των (νόμιμων) ταξιδιωτών.  

 

  Η Αλεξανδρούπολη,  Πόλη της Εγνατίας 

• Η Αλεξανδρούπολη, μόνο αυτή, διαθέτει  στην επικράτεια του Δήμου της είκοσι τμήματα 

της αρχαίας Εγνατίας, από τη Μέστη μέχρι τις Φέρες 

• Δυστυχώς η κατάστασή τους δεν είναι αντίστοιχη με τη σημασία του πανάρχαιου δρόμου. 

Τα χόρτα τα σκεπάζουν και η έλλειψη περίφραξης και συντήρησης τα απειλεί με εξαφάνιση.   

• Δεν υπάρχει ούτε ένας δρόμος, ούτε ένα πάρκο, ούτε μια πλατεία, με το όνομα Εγνατία. 

 

Το Παλίμψηστο της Εγνατίας 

• Η  πολιτιστική διαδρομή  της Αρχαίας Εγνατίας δύναται να διαβαστεί ως ένα παλίμψηστο, 

έναν πάπυρο με επάλληλες εγγραφές 

• Οι «παλίμψηστες αναγνώσεις» φέρνουν στην επιφάνεια  τις  επάλληλες  εγγραφές της 

ιστορίας κατά μήκος της Εγνατίας,  κατά τα 2.500 χρόνια της λειτουργίας της 

• Πρόκειται για πληροφορίες, που περιλαμβάνουν   μνημεία, γεγονότα και μύθους από την 

Ελληνιστική εποχή, τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, την Οθωμανική ηγεμονία, τη 

νεότερη  ιστορία.  

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του ΕΣΠΑ 

• Η ιδέα μας έγινε πρόταση του Διαζώματος προς την Περιφέρεια. Ο αείμνηστος 

Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης την ενστερνίστηκε και την ενέταξε ως μια 

Ολοκληρωμένη Χωρική επένδυση στο ΕΣΠΑ. Ο διάδοχός του Χρήστος Μέτιος υπέγραψε 
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σύμφωνο συνέργειας με το «Διάζωμα», ως φορέα εθελοντικής υποστήριξης και σύνταξης 

μελετών. Ήδη συντάσσεται η μελέτη σύνδεσης της διαδρομής με την τοπική οικονομία. 

Δράσεις Α’ Προτεραιότητας 

Προστασία , ανάδειξη και προβολή   μνημείων                                 27.750.000 €                                                                

Ανακατασκευές βελτιώσεις οδών                                                       12.500.000 €  

Στήριξη της επιχειρηματικότητας                                                         8.250.000 €   

Πρόσβαση στις πληροφορίες  (πολιτισμός και τουρισμός)                  1.150.000 €      

Ανάπτυξη τουριστικού δυναμικού  περιοχών  φυσικού κάλους          2.860.000 €  

Προστασία, προβολή δημόσιας τουριστικής περιουσίας                     2.697.000 €                                                                                                                         

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ          55.207.000 € 

  

Υποδομές-ψηφιακές εφαρμογές σύνδεση με την τοπική οικονομία                      

• Υποδομές εκτός Αρχαιολογικών  Χώρων  

• Υποδομές σε χώρους μνημείων 

• Ψηφιακές εφαρμογές, ψηφιακή ξενάγηση, 

• Σενάριο, μύθοι (story telling), φυλλάδια,  

• Σύνδεση με τοπική οικονομία, λογότυπος διαδρομής, διαφήμιση  

Ένα ισχυρό λογότυπο: Via Egnatia 

Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος που θα προκληθεί από ένα υψηλού επιπέδου τουριστικό 

προϊόν, που  θα πρέπει να συνδυασθεί με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις που 

θα πληρούν μερικές απλές προδιαγραφές ποιότητας,  θα φέρουν το λογότυπο της διαδρομής 

• Ξενοδοχεία, εστιατόρια ,τουριστικές επιχειρήσεις 

• Παραγωγοί τοπικών προϊόντων 

• Παραγωγοί αναμνηστικών 

Θα αποτελέσουν ένα πλέγμα δυναμικών συνεργειών , έναν συνεκτικό ιστό που θα έχει την μέγιστη 

δυνατή ικανότητα να αξιοποιήσει στο έπακρον το τουριστικό προϊόν της περιοχής.  
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Ε. Ανδρεάδου, Υπ. Διδάκτορας, Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., ΑΠΘ – Παιδαγωγός 

Μαθητές σήμερα, ενεργοί πολίτες αύριο. Οι απόψεις και οι προτάσεις των μαθητών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την πόλη που οραματίζονται ως μελλοντικοί ενεργοί 

πολίτες.  

 

Η Ανδρεάδου Ευθυμία είναι Υποψήφια Διδάκτορας, του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών 

της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά 

Περιβάλλοντα», του ιδίου τμήματος. Έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες στο σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς 

και προγράμματα εμψύχωσης για φοιτητές και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Τα κύρια επιστημονικά και 

ερευνητικά ενδιαφέροντα της, αφορούν την οπτικοακουστική παιδεία, τον γραμματισμό στα ΜΜΕ και 

την πληροφορία, και ιδιαίτερα την φωτοδημοσιογραφία και το ντοκιμαντέρ, τις καινοτόμες 

προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και την μουσειοπαιδαγωγική. Από τον Ιανουάριο του 2017 εργάζεται 

ως επιστημονική συνεργάτης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης. 

 

Περίληψη 

Η ενεργός πολιτότητα είναι ένας όρος που όλο και περισσότερο απασχολεί τους φορείς χάραξης 

πολιτικής στην εκπαίδευση και στην καλλιέργεια παιδείας για την δημιουργία δομών, προγραμμάτων 

και δράσεων για την καλλιέργεια συνείδησης του ενεργού πολίτη.  

Η εν λόγω έρευνα είχε ως στόχο την αποτύπωση των απόψεων και των προτάσεων των μαθητών που 

φοιτούν στην Δευτεροβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την πόλη που 

οραματίζονται να ζήσουν ως αυριανοί ενεργοί πολίτες. Στους μαθητές δόθηκε ερωτηματολόγιο στο 

οποίο καλέστηκαν να αποτυπώσουν  τις απόψεις τους για τα κατά τη γνώμη τους πλεονεκτήματα αλλά 

και τις ελλείψεις που παρατηρούν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο 

αθλητισμός, οι υποδομές, η καθημερινότητα κ.α. Επίσης καλέστηκαν να αποτυπώσουν τις προτάσεις 

τους για την βελτίωση ή την ενίσχυση των παραπάνω τομέων.  
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Λέξεις κλειδιά: ενεργός πολιτότητα, ενεργός πολίτης, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Εισαγωγή 

Η πολιτειότητα είναι η ιδιότητα του να είναι κάποιος πολίτης. Η Ενεργός Πολιτειότητα ή πολιτότητα, 

προϋποθέτει  την ενημέρωση για τα κοινά, τη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχει 

το άτομο ως πολίτης, την έκφραση των απόψεών του, την απαίτηση για διαφάνεια και δικαιοσύνη, την 

ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες. 

Ο ενεργός πολίτης είναι:  

• Ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, 

εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία, αυτός που είναι υπεύθυνος 

απέναντι στον εαυτό του, φροντίζει για την υγεία, την ευεξία του, την προσωπική του ευημερία 

και ανάπτυξη.  

• Αυτός που ενημερώνεται για τα κοινά, αναζητά πληροφορίες, φιλτράρει την είδηση, συμμετέχει 

στο χώρο της δημόσιας συζήτησης με παραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους, διαμορφώνει 

κριτική σκέψη και παίρνει θέση.  

• Αυτός που ενδιαφέρεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δεν ρυπαίνει , υιοθετεί 

πρακτικές που ενισχύουν το πράσινο, την εξοικονόμηση ενέργειας, προσέχει την κατανάλωση 

του νερού, ανακυκλώνει, κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατο. (Quality Net 

Foundation, 2011) 

Η ενεργητική ιδιότητα του πολίτη εμπεριέχει μία κάθετη και μία οριζόντια διάσταση που αφορούν τη 

σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο άτομο και τους θεσμούς στο πλαίσιο των δικαιωμάτων- 

καθηκόντων και τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα και τις κοινότητες με στόχο την ανάπτυξη ασφάλειας 

μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Η μία διάσταση αφορά τη δυνατότητα ψήφου ενώ η δεύτερη τις 

ανάγκες και τις προσωπικές του απόψεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κρατικού 

μηχανισμού ή την επίλυση κοινωνικών, περιβαλλοντικών ή άλλων προβλημάτων που άπτονται των 

ενδιαφερόντων του (Καρακατσάνη, 2003).  
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Ο ενεργός πολίτης κατά τον Καστοριάδη προκύπτει από τη δημοκρατία και αυτή με τη σειρά της έχει 

ως προαπαιτούμενο τον ενεργό πολίτη ενισχύοντας την άποψη για τη σημαντικότητα του ρόλου του 

πολίτη και την ύπαρξη της δημοκρατίας. 

Τα διαφορετικά περιεχόμενα που εμπεριέχονται στην έννοια της ιδιότητας του πολίτη μας οδηγούν 

σήμερα σε διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις σε συνάρτηση με την ανάπτυξη 

πολλών επιστημονικών κλάδων που επέτρεψαν την ανάπτυξη επίσης πολλών νοηματοδοτήσεων. Για 

τον λόγο αυτό, η ιδιότητα του πολίτη ερμηνεύτηκε μέσα από την πολιτική φιλοσοφία που εστιάζει «στις 

συνθήκες πολιτειακής υποχρέωσης», καθώς και τη σύνδεσή της με τη δημοκρατία και το έθνος, αλλά 

και με μια ψυχολογική διάσταση που σχετίζεται με την αντίληψη που έχει το ίδιο το άτομο με τον εαυτό 

του χωρίς να παραβλέπεται και η κοινωνική διάσταση που αφορά την ένταξη και τη συμμετοχή του 

στην πολιτική κοινότητα αλληλεπίδρασης (Καρακατσάνη, 2003)  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Στόχος έρευνας: Να αποτυπωθούν οι απόψεις και οι προτάσεις των μαθητών της β/βαθμιας 

Εκπαίδευσης για το Δήμο Αλεξανδρούπολης σε δομές και δράσεις όπως θα ήθελαν να είναι όταν θα 

είναι ενεργοί δημότες. 

Ομάδα στόχου: Μαθητές δ/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

Δείγμα: Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 221 μαθητές.  Στην έρευνα συμμετείχαν 11 σχολεία (5 

γυμνάσια και 6 λύκεια). Από κάθε σχολείο συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο ένα τμήμα της Γ΄τάξης.  

Συλλογή δεδομένων: Το ερωτηματολόγιο αποτελείται απο 29 κλειστές ερωτήσεις & 7 ανοιχτές. 

Ανάλυση δεδομένων & εξαγωγή αποτελεσμάτων: Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό 

πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Αποτελέσματα 

Από τα κορίτσια το 47% φοιτούν στην Γ’ γυμνασίου και το 53% στην γ’ λυκείου. Από τα αγόρια το 

32% φοιτούν στη γ’ γυμνασίου και το 68% στην γ λυκείου 
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Στην ερώτηση αν παρατηρούν ελλείψεις σε χώρους αθλητισμού, πολιτισμού και σε δράσεις, το 51,6% 

παρατηρεί ελλείψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, το 24,6% παρατηρεί ελλείψεις σε δράσεις, και το 

23,8 σε χώρους πολιτισμού. 



176 

 

 

 

Στην ερώτηση «Ποιες ελλείψεις παρατηρείτε σε αθλητικές εγκαταστάσεις στον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης»,  καταγράφουν την ανάγκη τους για γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου ενώ 

η δημιουργία γηπέδου κλειστού στίβου και γυμναστηρίου – προθερμαντήριο είναι από τις ανάγκες που 

καταγράφει ένας μεγάλος αριθμό μαθητών. 



177 

 

 

 

 

Στην ερώτηση «Ποιες ανάγκες παρατηρείτε σε χώρους πολιτισμού στον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης», καταγράφουν σε υψηλό ποσοστό την ανάγκη τους για 

περισσότερα μουσεία με νέες προσεγγίσεις και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων. 

Έπεται η ανάγκη τους για χώρους πληροφόρησης και ψηφιακής επικοινωνίας, θέατρο 

και τέλος ένα κέντρο νεότητας όπως το αναφέρουν.  
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Στην ερώτηση «Ποιες ελλείψεις παρατηρείτε σε δράσεις και εκδηλώσεις στο Δήμο 

Αλεξανδρούπολης;», ζητούν φεστιβάλ και εκδηλώσεις για την ιστορία και τον 

πολιτισμό του τόπου, θεατρικές παραστάσεις και τέλος συναυλίες. 

 

Στην ερώτηση «Εάν συνομιλούσατε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ποια θα του 

λέγατε ότι είναι η μεγαλύτερη έλλειψη του Δήμου την οποία θα του προτείνατε να 

υλοποιήσει ή να ενισχύσει;» θα ζητούσαν περισσότερους πεζόδρομους, 
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ποδηλατοδρόμους και μεγαλύτερα πεζοδρόμια. Ζητούν μια πόλη καθαρή και 

περισσότερους κάδους ανακύκλωσης. Συζητούν για τα αδέσποτα ζώα κάτω από το 

πρίσμα όμως της μέριμνας και τις φροντίδας, τις ενίσχυσης των δομών και την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών. Παρατηρούν ότι υπάρχει πρόβλημα με το 

κυκλοφοριακό και το παρκάρισμα καθώς επίσης δίνουν έμφαση στην ενίσχυση των 

δομών για ΑΜΕΑ. Θέλουν περισσότερα πάρκα και εντοπίζουν ως σημαντική την 

έλλειψη εμπορικού κέντρου.  Δυσκολεύονται  με την αστική συγκοινωνία και 

χρειάζονται πιο συχνά δρομολόγια για να είναι έγκαιρα στο σχολείο τους. Σχολιάζουν 

τα φανάρια που τους δημιουργούν πρόβλημα. Η παραβίαση των κανόνων από τους 

ενήλικες, είναι κάτι που εντοπίζουν. Ζητούν περισσότερα σχολεία, σύγχρονα σχολεία 

με εγκαταστάσεις. Τέλος θέτουν το ζήτημα της ανεργίας και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες.  

 

 

Η κλειστή ερώτηση «Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς - δράσεις θεωρείτε ότι 

υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα ή έλλειψη στον Δήμο μας; (Αριθμήστε σε σειρά 

σημαντικότητας από το 1 ως πιο σημαντικό έως το 10 ως λιγότερο σημαντικό) 

επιβεβαιώνει τις προηγούμενες απαντήσεις τους στην ανοιχτή ερώτηση. Το σημαντικό 

σε αυτή είναι να παρατηρήσουμε η δήλωση «μη ενεργή συμμετοχή των δημοτών» είναι 

αυτή που είναι πρώτη στις δηλώσεις τους ως πιο σημαντική μαζί με το παρκάρισμα.  
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Ως μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Δήμου, στην ερώτηση «Ποιο θεωρείτε ότι είναι το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης που θα έπρεπε να ενισχυθεί  

στον μέγιστο βαθμό;» σύμφωνα με την γνώμη τους είναι η Θάλασσα και οι παραλίες. 

Ακολουθούν το λιμάνι, ο κλειστός δρόμος της παραλιακής οδού το καλοκαίρι και ο 

φάρος, οι πεζόδρομοι και ο ποδηλατοδρόμος. 
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Συμπεράσματα 

Μιας και δεν μπορούμε να εξάγουμε γενικεύσιμα συμπεράσματα μπορούμε να 

περιοριστούμε σε παρατηρήσεις. 

Σημαντική είναι η συμμετοχή στη συμπλήρωση των ανοιχτών ερωτήσεων. (125 

απάντησαν και έκαναν προτάσεις ως προς τους χώρους αθλητισμού, 84 ως προς τον 

πολιτισμό, 65 ως προς τις δράσεις.  

 Οι μαθητές έχουν άποψη για το τι συμβαίνει στην πόλη που ζούν. Έχουν 

προτάσεις και έχουν απαιτήσεις. 

 Βλέπουν και οραματίζονται μια πόλη σύγχρονη στην οποία θέλουν να 

δραστηριοποιηθούν και να αξιοποιήσουν τις δομές που υπάρχουν με όρους 

αειφόρου ανάπτυξης και σεβασμού του άλλου και του περιβάλλοντος.  

 Ζητούν την ενεργή συμμετοχή τους στην διαμόρφωση αυτής της πόλης. 

Οι πολίτες καλούνται να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στην οικοδόμηση μιας 

καλύτερης, δημοκρατικής κοινωνίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των στάσεων 

της ενεργούς πολιτότητας είναι από τους βασικούς στόχους που θα πρέπει να θέτουν 

οι κοινωνίες. Οι ενεργοί πολίτες όχι μόνο γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους, αλλά επίσης επιδεικνύουν αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους 

τους και προθυμία να επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία. Ο δρόμος προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι οι διαδικασίες μάθησης και ευαισθητοποίησης  στην προσπάθεια 

προετοιμασίας των εν δυνάμει ενεργών πολιτών προκειμένου να είναι σε θέση να 

αναλάβουν το αύριο της πόλης.  
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Ε. Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και Πρόεδρος της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Αν. Μακ.& Θράκης 

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αύριο 

Η πόλη του αύριο είναι μια σύγχρονη, «έξυπνη», καινοτόμα πόλη με υποδομές και 

παροχές για τους Δημότες προκειμένου να νιώθουν ασφαλείς και να ζουν με ευημερία 

ώστε να είναι δημιουργικοί και παραγωγικοί. Καμία πόλη όμως, ακόμα και μία ιδεατή, 

που πληροί όλες τις προϋποθέσεις δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό 

εάν δεν έχει καλλιεργηθεί η συνείδηση της ενεργής πολιτότητας και η συμμετοχή σε 

κάθε στάδιο ανάπτυξης της πόλης από την λήψη αποφάσεων έως την υλοποίηση των 

προγραμματισθέντων αλλά και η ορθή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

δημιουργούνται.  

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης την δεδομένη στιγμή βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. 

Έχουν δημιουργηθεί εκείνες οι προϋποθέσεις προκειμένου, να αναπτυχθεί ο Δήμος και 

να πάρει τη θέση του στον χάρτη των σύγχρονων – έξυπνων πόλεων μέσα από μεγάλα 

έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και άλλα που έχουν δρομολογηθεί και δημιουργούν 

ουσιαστικές υποδομές για ανάπτυξη. Είναι η στιγμή λοιπόν να εμπλακούν οι Δημότες 

και να γίνουν κοινωνοί αυτού του οράματος, αρχικά με την αποτύπωση των απόψεων 

τους για τις ελλείψεις που παρατηρούν και δυσκολεύουν την καθημερινότητα τους 

αλλά και με την αποτύπωση των προτάσεων τους για την βελτίωση αυτής. Αυτός ήταν 

και ο στόχος του ερωτηματολογίου που δόθηκε στην διάθεση των πολιτών. Αρχικά να 

έχουν την δυνατότητα συμμετοχής και έπειτα να έχουμε μια εικόνα εάν αυτή η 

δυνατότητα είναι ανάγκη και των ιδίων. Από τον αριθμό των ερωτηματολογίων που 

συμπληρώθηκαν και από το εύρος των απαντήσεων που δόθηκαν, όπως θα δούμε 

παρακάτω, είναι αντιληπτό ότι οι δημότες είναι έτοιμοι και προσδοκούν την εμπλοκή 

τους ως ενεργοί δημότες. 
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Από το γράφημα παρατηρούμε ότι ο μικρότερος Μέσος όρος, με εύρος τιμών από 1 

έως 4, άρα έχει δηλωθεί στις πρώτες επιλογές τους, το παρκάρισμα εντός πόλης. Και 

ακολουθούν με σειρά σημαντικότητας το παρκάρισμα εκτός πόλης, η ανάγκη 

πεζοδρόμησης του κέντρου της πόλης, και η δημιουργία πάρκων (θεματικών & 

αναψυχής). Ακολουθούν η επέκταση ποδηλατοδρόμων, τα σημεία δανεισμού 

ποδηλάτων, τα σημεία πληροφόρησης & ενημέρωσης, η επέκταση της παραλιακή 

ζώνης, η ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών,  με τελευταίο τα σημείο φόρτισης 

ηλεκτρικών συσκευών. 
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Στην συγκεκριμένη ερώτηση τον μικρότερο μέσο όρο και άρα το μεγαλύτερο έλλειμμα 

εντοπίζεται στους χώρους παρκαρίσματος, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανάγκη 

δημιουργίας δομών που αποτυπώθηκε στην πρώτη ερώτηση.  Ακολουθεί η αποτύπωση 

της ανάγκης τους να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις 

δράσεις του Δήμου. Στις καίριες ανάγκες των Δημοτών είναι η τήρηση των κανόνων 

σε κάθε επίπεδο, η υποστήριξη και η ανάπτυξη δομών πολιτισμού και αθλητισμού. 

Ακολουθεί η καθαριότητα των δημοσίων χώρων, η αντιμετώπιση του προβλήματος με 

τα αδέσποτα ζώα, η άναρχη δόμηση που παρατηρείτε σε κάποιες περιοχές και η 

υποστήριξη του οδικού δικτύου. 

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων θα πρότειναν στον Δήμαρχο 

Αλεξανδρούπολης την δημιουργία χώρων ελεύθερης στάθμευσης. Ακολουθούν 
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συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ποσοστά η υποστήριξη του οδικού δικτύου αλλά και 

η καλλιέργεια οδικής συνείδησης,  η καθαριότητα της πόλης και των δημοσίων χώρων, 

η υποστήριξη του πολιτισμού και της εκπαίδευσης μέσα από την δημιουργία 

πολιτιστικών δράσεων, τα αδέσποτα ζώα, η υποστήριξη του διευρυμένου Δήμου και η 

ενίσχυση και ένωση ποδηλατοδρόμων και δυνατότητα μεγαλύτερων και ελεύθερων 

πεζοδρομίων. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι υπόλοιπες προτάσεις όπως τις 

παρατηρούμε στο γράφημα και στον πίνακα. 

Συμπερασματικά… 

Η δυνατότητα παρκαρίσματος είναι καίρια ανάγκη των δημοτών αλλά παρατηρούμε 

επίσης, ότι σημαντική είναι και η ανάγκη τους για πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους και 

ελευθέρα πεζοδρόμια. Κάνοντας μια προσπάθεια ανάγνωσης αυτών των προτάσεων 

παρατηρούμε ότι είναι απαιτητή η ανάγκη, παράλληλα με την δημιουργία δομών 

παρκαρίσματος, ανάπτυξης τρόπων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών 

για τα οφέλη μιας πόλης με ελκυστικό και όμορφο κέντρο, απαλλαγμένης από το 

κυκλοφοριακό πρόβλημα και τους τρόπους αξιοποίησης αυτών σε επίπεδο 

καθημερινότητας αλλά και τουριστικής ανάπτυξης. Η καθαριότητα της πόλης και 

αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων, είναι προβλήματα που τα 

αντιμετωπίζουμε ως πολύ σημαντικά και η πρόταση των δημοτών μας βάζει 

αντιμέτωπους με αυτή την ανάγκη. Η μεταφορά του ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ καθώς και η 

ενίσχυση των πάρκων και των παιδικών χαρών γίνονται και ο αυριανός δικός μας 

στόχος.  

Σημαντική είναι η αποτύπωση της πρότασης τους για ενεργή συμμετοχή στα κοινά και 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Κάτι το οποίο μας επικυρώνει στο μέτρο που είναι 

δυνατό, μιας και το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό αλλά ενδεικτικό, την διάθεση 

των ερωτηματολογίων. Αυτή η ανάγκη τους σε συνδυασμό με την συμμετοχή τους 

στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μας δεσμεύει αρχικά στην διαμόρφωση 

ψηφιακού εργαλείου για την αποτύπωση των προτάσεων τους και των παρατηρήσεων 

τους ηλεκτρονικά και κατά δεύτερον στην εύρεση αυτών των ουσιαστικών τρόπων για 

την εμπλοκή τους στα κοινά με στόχο την παράλληλη ανάπτυξη της πόλης με την 

καλλιέργεια των Δημοτών ως ενεργούς πολίτες που είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις του μέλλοντος. 
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